
 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
40 сесія 8 скликання 

 
12 лютого 2020 року                                                                         № 2689 
 
Про затвердження зведеного Плану 
заходів на виконання у 2020 році 
Стратегії розвитку Баранівської міської 
об’єднаної територіальної громади до 2020 року і  
Плану місцевого економічного розвитку   
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади  
 
        З метою належного впровадження Стратегії розвитку Баранівської міської ОТГ до 
2020 року, Плану місцевого економічного розвитку, Плану дій зі сталого енергетичного 
розвитку та клімату, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації Комітету з управління впровадження Стратегії 
розвитку Баранівської міської ОТГ до 2020 року та постійних  комісій,  міська рада 
 
В И Р І Ш И Л А: 
 
 1. Затвердити зведений План заходів на виконання у 2020 році Стратегії розвитку 
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади до 2020 року і Плану місцевого 
економічного розвитку  Баранівської міської об’єднаної територіальної громади   (надалі 
Дорожня карта – 2020) (додається). 
 2. Відповідальним структурним підрозділам, установам, організаціям виконати 
необхідні заходи у встановлений термін та  щоквартально звітувати про хід виконання 
Дорожньої карти – 2020. 
 3. Комітету з управління впровадженням Стратегії розвитку Баранівської міської 
об’єднаної територіальної громади до 2020 року, утвореному розпорядженням міського 
голови №61/1-2 від 17.11.2017 року, організувати розгляд на засіданнях (щокварталу, а за 
потреби частіше) стану виконання заходів Дорожньої карти – 2020. 
 4. Головним розпорядникам коштів місцевого бюджету забезпечити в паспортах 
бюджетних програм та бюджетних запитах наявність викладених у Дорожній карті – 2020 
заходів, у разі відсутності – забезпечити внесення відповідних змін до зазначених 
документів. 
 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
планування, фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку (Нечипорук Д.В.) та 
першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Кокітко 
Н.В.) 
 
 
Міський голова                                                                                  А.О. Душко 



                  ЗАТВЕРЖЕНО 
               рішення 40-ї сесії 8 скликання Баранівської  
                міської ради від 12.02.2020р. №2689 
 

Зведений План заходів на виконання у 2020 році Стратегії розвитку Баранівської міської об’єднаної територіальної громади до 2020 року і Плану 
місцевого економічного розвитку  Баранівської міської об’єднаної територіальної громади 

Страт ціль 
Операційна ціль Стратегії 

(виберіть зі списку!) 

Ціль Плану МЕР 
(якщо доречно) 

(виберіть зі списку!) 

Дія Плану 
МЕР 

(виберіть зі 
списку!) 

Завдання на 2020 рік 
(уточніть/деталізуйте/фрагментуйте ОЦ, 

Завдання з Дерева Цілей чи ПМЕР) 

термін 
виконанн

я (у 
форматі 
ДД/ММ/Р

Р) 

відповідальни
й виконавець 
(лише ОДИН 
виконавець - 

зі списку!) 

співвиконавці 
(вказуйте 

лише в 
особливих 
випадках) 

Індикатор успішності 
виконання завдання, який 

можливо заміряти у 2020 році 
(вкажіть КІЛЬКІСНО 

вимірювані показники) 

Пріоритетніс
ть завдання 
з точки зору 
фінансуванн

я з 
місц.бюджет

у ОТГ 
(виберіть зі 

списку!) 
1. САМОВРЯДНА 
ОРГАНІЧНА 
СПІЛЬНОТА 
ІНІЦІАТИВНИХ 
ГРОМАДЯН 

1.3.  формування на базі шкіл 
«генераторів ідей» для 
проектів розвитку громади, 
впровадження процедур 
самоврядування у школах, 
залучення старшокласників до 
місцевого самоврядування  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Проведення анкетування школярів різних 
вікових груп в рамках ініціативи "Громада 
дружня до дітей та молоді" 

01-03-20 КУ "АМОР" відділ освіти Кількість опитаних дітей та 
дорослих не менше 200 
респондентів у кожній віковій 
групі 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

2.1.  створення інфраструктури 
підтримки місцевого 
підприємництва, у т.ч. системи 
моніторингу екологічних 
ризиків для органічного бізнесу  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.1Формуван
ня бренду 
Баранівської 
ОТГ (для 
використання 
місцевими 
виробниками) 
та його 
популяризація 

Підготовка проекту Договору публічної 
оферти про права використання логотипу 
«Баранівка – органічний простір» (ТМ) 
юридичними і фізичними особами. 
Винесення на розгляд виконавчого 
комітету БМР  

01-03-20 проект ЄС 
«МКОБ» 

 Не менше 1 місцевого 
підприємця  використовує 
Торгову Марку 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

2.1.  створення інфраструктури 
підтримки місцевого 
підприємництва, у т.ч. системи 
моніторингу екологічних 
ризиків для органічного бізнесу  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.1Формуван
ня бренду 
Баранівської 
ОТГ (для 
використання 
місцевими 
виробниками) 
та його 
популяризація 

Доопрацювання (за потреби) навчальної 
програми Житомирського національного 
агроекологічного університету для 
дуальної форми здобуття освіти на базі 
виробничих потужностей компаній групи 
“Галекс Агро” 

01-03-20 проект ЄС 
«МКОБ» 

 Кількість студентів ЖНАЕУ, які 
обрали дуальну форму навчання 
– не менше 20 осіб 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 



2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

2.2.  стимулювання співпраці 
місцевих підприємців 
(кластери, кооперативи та інші 
форми) 

ПМЕР 2.Приваблива 
для внутрішніх та 
зовнішніх інвесторів .. 

П2.5. 
Створення та 
налагодження 
активностей 
кооперативу 
«Мілка -2018» 

розробка тристоронньої угоди-доручення 
про надання послуг із заготівлі та збуту 
молока СОК "Мілка-2018" 

01-03-20 КУ "АМОР" юрист БМР кількість укладених угод -
доручень СОК: 20 щоквартально 
(всього за рік - 80 угод) 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

2.3.  залучення закордонних та 
українських інвестицій для 
створення робочих місць у 
громаді 

ПМЕР 3.Місцева 
влада, що орієнтована 
на підтримку росту 
місцевих підприємств 

П3.1.Залученн
я інвестора 
задля 
відродження 
льонарства у 
громаді 

Проведення роз'яснювальної роботи серед 
населення ОТГ, що має у власності паї у 
вигляді земельних ділянок,щодо 
можливості передачі їх в оренду для 
вирощування льону та втзначення площі 
таких земельних ділянок 

01-03-20 Відділ 
містобудування
, архітектури, 
земельних 
відносин та 
комунальної 
власності 

 власники паїв отримають не 
менше ніж на 2 % вищу орендну 
плату за пай 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

2.4.  створення і промоція 
туристичного продукту на 
території громади 

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.1Формуван
ня бренду 
Баранівської 
ОТГ (для 
використання 
місцевими 
виробниками) 
та його 
популяризація 

сприяти облаштуванню на туристичних 
маршрутах місць виставок-продажу 
виробів з Каталогу сувенірної продукції 
ОТГ 

01-03-20 відділ культури, 
сім'ї, молоді та 
спорту 

БМРЦ облаштовано не менше 10 місць 
для виставок-продаж сувенірної 
продукції, з яких не менше 5 
місць за межами м.Баранівка  

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

2.6.  стимулювання розвитку 
підприємництва/інноваційних 
бізнес-ідей серед школярів та 
молоді  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.4.Створенн
я 
Міжшкільного 
виробничого 
центру 
(коворкінгу) та 
оранжереї 
(теплиці) 

Налагодження співпраці з МРЦ (теплицею 
у смт Полянки), зокрема для вирощування 
розсади  

01-03-20 Відділ 
благоустрою 

БМРЦ не менше 3000 одиниць розсади 
або продукції для потреб 
благоустрою ОТГ вирощено в 
шкільній теплиці в смт Полянки. 
Рахунки оплачені 

Висока  

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

2.6.  стимулювання розвитку 
підприємництва/інноваційних 
бізнес-ідей серед школярів та 
молоді  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.4.Створенн
я 
Міжшкільного 
виробничого 
центру 
(коворкінгу) та 
оранжереї 
(теплиці) 

Розробка та підписання меморандуму про 
співпрацю між МРЦ ті відділом культури 

01-03-20 відділ культури, 
сім'ї, молоді та 
спорту 

БМРЦ на замовлення відділу культури 
сім'ї, молоді і спорту силами 
школярів в БМРЦ виготовлено 
не менше двох декорацій для 
вистав, пошито не менше 20 
костюмів 

Середня  

3. ОРГАНІЧНЕ, 
БЕЗПЕЧНЕ і 
ЕНЕРГОЕФЕКТИ
ВНЕ 
СЕРЕДОВИЩЕ 

3.4.  зростання 
енергоефективності громади 

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.3.Продовж
ення заходів з 
енергозбереже
ння (дієва 
система 

Підготовка і винесення на розгляд робочої 
групи проекту Плану заходів на 2020 рік з 
реалізації Плану дій зі сталого 
енергетичного розвитку та клімату 
Баранівської міської ОТГ 

01-03-20 голспеціаліст з 
енергоменедж
менту 

 Зменшення енергоспоживання 
на 10%, зменшення викидів на 
8% за 2020 рік 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 



Енергомонітор
ингу) 

4. ДРУЖНЄ 
УРЯДУВАННЯ 

4.1.  забезпечення доступності 
адміністративних послуг для 
фізичних та юридичних осіб  

ПМЕР 2.Приваблива 
для внутрішніх та 
зовнішніх інвесторів .. 

П2.3.Будівницт
во Торгово-
тренінгового 
центру 
розвитку та 
сприяння 
органічному 
бізнесу 
суміжного із 
«прозорим 
офісом»(ЦНАП
ом) 

Підготовка проекту рішення щодо 
збільшення кількості видів послуг у ЦНАП 
із подальшим затвердженням на сесії 

01-03-20 ЦНАП  Збільшення адмін послуг, що 
можна отримати в одному 
приміщенні до 100 послуг 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

4. ДРУЖНЄ 
УРЯДУВАННЯ 

4.2.  підвищення доступності та 
якості освітніх послуг 
(інфраструктура, кадри, 
фінансування) 

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.4.Створенн
я 
Міжшкільного 
виробничого 
центру 
(коворкінгу) та 
оранжереї 
(теплиці) 

Підготовка фінансового плану КП 
"Баранівський міжшкільний ресурсний 
центр"  

01-03-20 БМРЦ  рішення про затвердження 
фінплану КП, надано послуг для 
БМР та структурних підрозділів 
не меньше ніж 1 на місяць 
(столярна, теплична, швейна), 
профінансовано всі надані 
послуги на 100%, показники 
успішності досягнуті не менше 
ніж на 75% 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

4. ДРУЖНЄ 
УРЯДУВАННЯ 

4.4.  підвищення доступності та 
якості послуг соціального 
захисту і соціального 
забезпечення 

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Запровадити виїзні форми роботи Центру 
реабілітації (з використанням "соціального 
таксі" та інформуючи відповідного 
сімейного/дільничного лікаря) 

01-03-20 Управління 
соціального 
захисту 
населення 

ЦПМСД Охоплення послугами 
реабілітації не менше 90 % тих, 
хто її потребує, на кінець 2020 
року 

Висока  

4. ДРУЖНЄ 
УРЯДУВАННЯ 

4.4.  підвищення доступності та 
якості послуг соціального 
захисту і соціального 
забезпечення 

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Налагодити взаємодію між Центром 
реабілітації та Центром первинної медико-
санітарної допомоги щодо направлення 
лікарями первинної ланки пацієнтів до 
Центру реабілітації та щодо участі лікарів 
ЦПМСД у моніторингу якості роботи 
Центру реабілітації 

01-03-20 Управління 
соціального 
захисту 
населення 

ЦПМСД Охоплення послугами 
реабілітації не менше 90 % тих, 
хто її потребує, на кінець 2020 
року 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 



1. САМОВРЯДНА 
ОРГАНІЧНА 
СПІЛЬНОТА 
ІНІЦІАТИВНИХ 
ГРОМАДЯН 

1.1.  формування спільного 
інформаційного простору 
громади, налагодження 
регулярних комунікацій між 
поселеннями громади, зокрема 
через періодичні «громадо 
формуючі» заходи  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Підготувати проект змін до положення про 
конкурс "Людина року" щодо уточнення 
критеріїв визначення "громадян, які 
досягнули успіху" та вдосконалення 
процедури конкурсного відбору 

01-04-20 відділ культури, 
сім'ї, молоді та 
спорту 

заступник 
голови 
В.Цицюра 

Публікація (зокрема на веб-сайті 
БМР) історій успіху не менше 20 
осіб за рік  

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

1. САМОВРЯДНА 
ОРГАНІЧНА 
СПІЛЬНОТА 
ІНІЦІАТИВНИХ 
ГРОМАДЯН 

1.1.  формування спільного 
інформаційного простору 
громади, налагодження 
регулярних комунікацій між 
поселеннями громади, зокрема 
через періодичні «громадо 
формуючі» заходи  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.1Формуван
ня бренду 
Баранівської 
ОТГ (для 
використання 
місцевими 
виробниками) 
та його 
популяризація 

Облаштувати приміщення для студії 
Шкільного ТБ у м.Баранівці 

01-04-20 відділ культури, 
сім'ї, молоді та 
спорту 

проект ЄС 
«МКОБ» 

Не менше 2 сюжетів і 1 
проморолика на квартал. 
Кількість переглядів 
відеоматеріалів Шкільного ТБ - 
не менше 1500 на місяць 

Висока  

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

2.1.  створення інфраструктури 
підтримки місцевого 
підприємництва, у т.ч. системи 
моніторингу екологічних 
ризиків для органічного бізнесу  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.1Формуван
ня бренду 
Баранівської 
ОТГ (для 
використання 
місцевими 
виробниками) 
та його 
популяризація 

Відбір місцевого підприємця/підприємства 
для участі у міжнародній виставці у 2020-
2021 році у рамках проекту ЄС «МКОБ» (на 
умовах співфінансування) 

01-04-20 проект ЄС 
«МКОБ» 

КУ "АМОР" Налагодження нових 
комерційних контрактів - не 
менше 1 за підсумками заходу 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

2.1.  створення інфраструктури 
підтримки місцевого 
підприємництва, у т.ч. системи 
моніторингу екологічних 
ризиків для органічного бізнесу  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

розробка Програми діяльності Молодіжного 
бізнес-інкубатора КУ "АМОР" 

01-04-20 КУ "АМОР" проект ЄС 
«МКОБ» 

кількість осіб, які пройшли 
навчання, - не менше 100 ос, не 
менше 6 зараєстрованих ФОПів, 
передусім з числа молоді 

Висока  

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

2.2.  стимулювання співпраці 
місцевих підприємців 
(кластери, кооперативи та інші 
форми) 

ПМЕР 2.Приваблива 
для внутрішніх та 
зовнішніх інвесторів .. 

П1.6.Будівницт
во 
потужностей 
для 
виробництва 
молочної 
продукції (міні-
сироварня в 
селі Рогачів) 

Закінчення будівництва міні-сироварні в с. 
Рогачів , монтаж обладнання та введення в 
експлуатацію  

01-04-20 проект ЄС 
«МКОБ» 

відділ 
бухобліку, 
ек.розвитку, 
інвестицій та 
закупівель 

Члени кооперативу отримують 
вищу (на 10 % - не менше 8 грн 
при якості молока 1 сорт\л - 
середній показник) ціну за 
молоко (переробка 1000 л 
молока на добу) , створення 5 
робочих місць , збільшення 
надходжень (ПДФО) до 
місцевого бюджету на суму не 
менше 30 тис грн. 

Висока  



2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

2.2.  стимулювання співпраці 
місцевих підприємців 
(кластери, кооперативи та інші 
форми) 

ПМЕР 2.Приваблива 
для внутрішніх та 
зовнішніх інвесторів .. 

П2.5. 
Створення та 
налагодження 
активностей 
кооперативу 
«Мілка -2018» 

оновлення бізнес-плану СОК "Мілка -2018", 
вкл міні-сироварню 

01-04-20 проект ЄС 
«МКОБ» 

 створено 3 робочих місця на 
сироварні (технолог, сировар, 
прибиральник). Закупівельна 
ціна молока для членів СОК 
зросла принаймні до 8 грн/літр 
при відповідній якості молока 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

2.5.  відродження традицій 
ремесел деревообробної та 
фарфорової майстерності, у 
т.ч. як елемент туристичного 
продукту 

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.4.Створенн
я 
Міжшкільного 
виробничого 
центру 
(коворкінгу) та 
оранжереї 
(теплиці) 

облаштувати постійну виставку виробів з 
Каталогу брендованої сувенірної продукції 
у приміщенні БМР та інших місцях 
скупчення потенційних покупців/туристів 

01-04-20 відділ 
організаційно-
кадрової 
роботи 

БМРЦ в фойє БМР встановлений 
стелаж. в стелажі представлена 
брендована продукція 
виготовлена БМРЦ 

Середня  

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

2.5.  відродження традицій 
ремесел деревообробної та 
фарфорової майстерності, у 
т.ч. як елемент туристичного 
продукту 

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.1Формуван
ня бренду 
Баранівської 
ОТГ (для 
використання 
місцевими 
виробниками) 
та його 
популяризація 

провести творчий відбір серед місцевих 
майстрів для формування Каталогу 
сувенірної продукції, яка буде продаватися 
з офіційним логотипом ОТГ 

01-04-20 відділ культури, 
сім'ї, молоді та 
спорту 

старости У творчому відборі взяло участь 
не менше 5 майстрів. 
Сформовано Каталог сувенірної 
продукції (не менше 10 виробів). 
На онлайн майданчику присутні 
не менше 10% місцевих 
підприємців та майстрів з не 
менше ніж 50% старостатів 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

2.6.  стимулювання розвитку 
підприємництва/інноваційних 
бізнес-ідей серед школярів та 
молоді  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.4.Створенн
я 
Міжшкільного 
виробничого 
центру 
(коворкінгу) та 
оранжереї 
(теплиці) 

Розробити курси підвищення технічної 
майстерності у кожному з коворкінгів 
(столярний, швейний, тепличний, 3Д) 
обсягом не менше 20 годин навчання 
кожен 

01-04-20 БМРЦ  курси відвідали та отримали 
відповідні сертифікати не менше 
120 осіб 

Середня  

3. ОРГАНІЧНЕ, 
БЕЗПЕЧНЕ і 
ЕНЕРГОЕФЕКТИ
ВНЕ 
СЕРЕДОВИЩЕ 

3.1.  забезпечення 
транспортної та інформаційної 
доступності усіх поселень 
громади  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

вивчити технічні можливості і приблизну 
вартість забезпечення якісного Інтернет-
зв’язку в приміщеннях комунальної форми 
власності по всій території ОТГ, передусім 
у тих населених пунктах, в яких працюють/ 
планують працювати місцеві кооперативи і 
осередки Шкільного телебачення, та 
підготувати відповідні пропозиції 

01-04-20 відділ 
організаційно-
кадрової 
роботи 

 Доступ до якісного інтернет 
звязку, шв 30 МБ/с 

Середня  



3. ОРГАНІЧНЕ, 
БЕЗПЕЧНЕ і 
ЕНЕРГОЕФЕКТИ
ВНЕ 
СЕРЕДОВИЩЕ 

3.2.  розширення 
інфраструктури для 
змістовного дозвілля молоді та 
сімей з дітьми  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Відкриття Суємецького Центру дозвілля на 
базі бібліотеки для дітей та молоді 

01-04-20 старости заступник 
голови Н. 
Кокітко 

Зменшення соц. напруги на селі, 
де планується закриття школи, 
відсутній клуб. Кількість 
залучених до заходів - не менше 
50 дітей і не менше 25 осіб 
пенсійного віку на місяць. 

Висока  

3. ОРГАНІЧНЕ, 
БЕЗПЕЧНЕ і 
ЕНЕРГОЕФЕКТИ
ВНЕ 
СЕРЕДОВИЩЕ 

3.5.  підвищення безпеки у 
кожному поселенні громади (у 
вимірах безпеки на дорогах, 
громадської безпеки, 
пожежної, екологічної та ін) 

ПМЕР 2.Приваблива 
для внутрішніх та 
зовнішніх інвесторів .. 

П2.4.Налагодж
ення якісних 
шляхів 
сполучення 
для 
транспортуван
ня сировини та 
продукції 
місцевих 
підприємств 

Капітальний ремонт вуличного освітлення 
с. Середня, Баранівського району 
Житомирської області  

01-04-20 Відділ 
благоустрою 

 Зменшення видатків на оплату 
енергоносіїв на 2%, покращення 
ситуації щодо безпеки 
населення у нічний час, 
зменшення звернень до 
відділення поліції на 2% 

Середня  

4. ДРУЖНЄ 
УРЯДУВАННЯ 

4.1.  забезпечення доступності 
адміністративних послуг для 
фізичних та юридичних осіб  

ПМЕР 2.Приваблива 
для внутрішніх та 
зовнішніх інвесторів .. 

П2.3.Будівницт
во Торгово-
тренінгового 
центру 
розвитку та 
сприяння 
органічному 
бізнесу 
суміжного із 
«прозорим 
офісом»(ЦНАП
ом) 

Підготувати проект змін до рішення сесії 
про створення ЦНАП, визначити 
організаційно-правовий статус ЦНАП як 
постійно діючий робочий орган 

01-04-20 ЦНАП  Виконання вимог програми "U-
LEAD з Європою" для отримання 
обладнання для ЦНАП, 
збільшення кількості послуг, які 
надає ЦНАП, на 100 одиниць в 
межах року 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

4. ДРУЖНЄ 
УРЯДУВАННЯ 

4.3.  підвищення доступності 
лікарської допомоги та якості 
медичного забезпечення  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Комп'ютеризація та підключення КП 
"Баранівській КЦРЛ" до медичної 
інформаційної системи 

01-04-20 КЦРЛ  Виконання вимог НСЗУ для 
підписання договору 

Висока  

4. ДРУЖНЄ 
УРЯДУВАННЯ 

4.4.  підвищення доступності та 
якості послуг соціального 
захисту і соціального 
забезпечення 

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Підготувати пропозицію (Концепцію) 
створення Кризового центру для сімей/ 
осіб у складних життєвих обставинах, а 
також розширення послуг Центру 
реабілітації на дорослих мешканців 

01-04-20 Управління 
соціального 
захисту 
населення 

 Збільшення послуг центру 
реабілітації на 2 послуги, 
охопленість послугами ЦР до 
100% пацієнтів 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 



5. Моніторинг та 
оцінювання 

5.1 Моніторинг та оцінювання ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.1Формуван
ня бренду 
Баранівської 
ОТГ (для 
використання 
місцевими 
виробниками) 
та його 
популяризація 

Проведення четвертої хвилі опитування 
мешканців ОТГ  

01-04-20 проект ЄС 
«МКОБ» 

КУ "АМОР" опитано не менше 600 
респондентів у місті Баранівці та 
у всіх 12-ти старостатах методом 
face-to-face  

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

1. САМОВРЯДНА 
ОРГАНІЧНА 
СПІЛЬНОТА 
ІНІЦІАТИВНИХ 
ГРОМАДЯН 

1.1.  формування спільного 
інформаційного простору 
громади, налагодження 
регулярних комунікацій між 
поселеннями громади, зокрема 
через періодичні «громадо 
формуючі» заходи  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Оновити концепцію Інформаційного вісника 
Баранівської ОТГ та підготувати макет 
першого випуску 

01-05-20 відділ 
організаційно-
кадрової 
роботи 

 кількість проінформованого 
населення про діяльність ради - 
не менше 3000 осіб, передусім з 
числа тих, хто не має доступу до 
мережі інтернет та місцевих 
газет 

Висока  

1. САМОВРЯДНА 
ОРГАНІЧНА 
СПІЛЬНОТА 
ІНІЦІАТИВНИХ 
ГРОМАДЯН 

1.2.  розбудова практик 
взаємодії між громадянами на 
базі взаємної довіри, підтримка 
ініціатив громадян та спільнот 
(у т.ч. релігійних громад) і 
локальної ідентичності 
(відчуття приналежності до 
громади), особливо серед 
молоді та польської 
нацменшини  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Реалізація проекту “Футбольне поле” 
(с.Кашперівка), який став переможцем 
“Бюджету участі” у 2018 році 

01-05-20 старости КУ "АМОР" Понад 120 школярів віком від 6 
до 18 р будуть грати у футбол. 
Збільшиться к-сть тренувань 
футб. командою Кашпер. 
старостату. З кожним тижнем 
збільшиться к-сть людей, які 
будуть грати у футбол (з 10 до 
20 осіб) 
" 

Висока  

1. САМОВРЯДНА 
ОРГАНІЧНА 
СПІЛЬНОТА 
ІНІЦІАТИВНИХ 
ГРОМАДЯН 

1.3.  формування на базі шкіл 
«генераторів ідей» для 
проектів розвитку громади, 
впровадження процедур 
самоврядування у школах, 
залучення старшокласників до 
місцевого самоврядування  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Розробити проект положення про Дитячий 
парламент ОТГ, зокрема процедуру його 
формування у 2020 році  

01-05-20 відділ освіти  Не менше 10 дітей і підлітків 
задіяно у парламенті, 
підготовлено 2 координатори, 
підготовлено парламентом не 
менше 2-х міні-проектів  

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

2.1.  створення інфраструктури 
підтримки місцевого 
підприємництва, у т.ч. системи 
моніторингу екологічних 
ризиків для органічного бізнесу  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.1Формуван
ня бренду 
Баранівської 
ОТГ (для 
використання 
місцевими 
виробниками) 
та його 
популяризація 

Відбір місцевих підприємців/підприємств 
для участі у національній чи регіональній 
виставці у 2020 році у рамках проекту ЄС 
«МКОБ» (на умовах співфінансування) 

01-05-
2020 

проект ЄС 
«МКОБ» 

КУ "АМОР" Налагодження нових 
комерційних контрактів місцевих 
підприємців/підприємств - не 
менше 5 за підсумками заходу 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 



2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

2.4.  створення і промоція 
туристичного продукту на 
території громади 

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.1Формуван
ня бренду 
Баранівської 
ОТГ (для 
використання 
місцевими 
виробниками) 
та його 
популяризація 

На основі Каталогу сувенірної продукції, 
необхідної для популяризації ОТГ та її 
туристичної привабливості, підготувати 
виробничу програму серійного 
виготовлення такої продукції на базі БМРЦ 
(із залученням місцевих майстрів), з 
визначенням джерел фінансування, у т.ч. 
за рахунок місцевого бюджету (для 
представницьких цілей)  

01-05-20 відділ культури, 
сім'ї, молоді та 
спорту 

БМРЦ БМРЦ виготовило не менше 50 
одиниць кожного артикулу. 
ВСКіМ забезпечена наявність 
сувенірки в місцях скупчення 
туристів.Продажі сувенірної 
продукції з Каталогу - в 
середньому не менше 3,6 тис 
грн на місяць  

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

3. ОРГАНІЧНЕ, 
БЕЗПЕЧНЕ і 
ЕНЕРГОЕФЕКТИ
ВНЕ 
СЕРЕДОВИЩЕ 

3.2.  розширення 
інфраструктури для 
змістовного дозвілля молоді та 
сімей з дітьми  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Відкриття Полянківського Центру дозвілля 
на базі бібліотеки для дітей та молоді 

01-05-20 старости заступник 
голови 
Н.Кокітко 

Кількість залучених до заходів - 
не менше 50 дітей і не менше 25 
осіб пенсійного віку на місяць. 

Низька  

3. ОРГАНІЧНЕ, 
БЕЗПЕЧНЕ і 
ЕНЕРГОЕФЕКТИ
ВНЕ 
СЕРЕДОВИЩЕ 

3.4.  зростання 
енергоефективності громади 

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.3.Продовж
ення заходів з 
енергозбереже
ння (дієва 
система 
Енергомонітор
ингу) 

Заміна приладів освітлення на 
енергоефективні LED-аналоги, передусім у 
закладах освіти та медичних закладах 

01-05-20 енергоменедже
ри структурних 
підрозділів 

голспеціаліст з 
енергоменедж
менту 

Зменшення споживання 
електроенергії, витраченої на 
внутрішнє освітлення 
приміщень, не менше, ніж на 
50% (з урахуванням 
забезпечення санітарно-
гігієнічних норм щодо 
освітлення) 

Висока  

3. ОРГАНІЧНЕ, 
БЕЗПЕЧНЕ і 
ЕНЕРГОЕФЕКТИ
ВНЕ 
СЕРЕДОВИЩЕ 

3.5.  підвищення безпеки у 
кожному поселенні громади (у 
вимірах безпеки на дорогах, 
громадської безпеки, 
пожежної, екологічної та ін) 

ПМЕР 2.Приваблива 
для внутрішніх та 
зовнішніх інвесторів .. 

П2.6.Створенн
я кооперативу 
«Комора 
2018» 

Капітальний ремонт вуличного освітлення 
с.Смолка, Баранівського району 
Житомирської області  

01-05-20 Відділ 
благоустрою 

 Зменшення видатків на оплату 
енергоносіїв на 2%, покращення 
ситуації щодо безпеки 
населення у нічний час, 
зменшення звернень до 
відділення поліції на 2% 

Середня  

4. ДРУЖНЄ 
УРЯДУВАННЯ 

4.2.  підвищення доступності та 
якості освітніх послуг 
(інфраструктура, кадри, 
фінансування) 

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.4.Створенн
я 
Міжшкільного 
виробничого 
центру 
(коворкінгу) та 
оранжереї 
(теплиці) 

Організація підвезення учнів з ЗЗСО 
старостатів для проведення уроків 
трудового навчання та гуртків у МРЦ 

01-05-20 відділ освіти БМРЦ не менше ніж 1 раз на місяць 
учні 5-11 класів з Кашперівки, 
Полянок, Смолдирева мають 
уроки трудового навчання та 
гуртки в МРЦ; 100% учнів 5-11 
класів усієї ОТГ буде мати 
можливість спробувати свої сили 
в майстернях та теплиці 

Висока  



4. ДРУЖНЄ 
УРЯДУВАННЯ 

4.3.  підвищення доступності 
лікарської допомоги та якості 
медичного забезпечення  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Придбання медичного обладнання 
(відеоендоскопічне обладнання, УЗД 
апарат із доплером , лапароскопічна стійка, 
гематологічний аналізатор, аналізатор сечі, 
напівавтоматичний 2-канальний 
коагулометр, аналізатор глюкози та 
лактату 2 ,апарати кисневого концентрату) 

01-05-20 КЦРЛ  Виконання вимог НСЗУ для 
підписання договору, зменшення 
на 5% звернень пацієнтів до 
лікарів вторинної ланки при 
вчасному встановленні діагнозу 
на початковому якісному огляді 

Висока  

5. Моніторинг та 
оцінювання 

5.1 Моніторинг та оцінювання ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Проведення анкетування представників 
малих і середніх підприємств ОТГ 

01-05-20 проект ЄС 
«МКОБ» 

КУ "АМОР" опитано не менше 50 
представників МСП у місті 
Баранівці та не менше 25 - у 
старостатах 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

1. САМОВРЯДНА 
ОРГАНІЧНА 
СПІЛЬНОТА 
ІНІЦІАТИВНИХ 
ГРОМАДЯН 

1.1.  формування спільного 
інформаційного простору 
громади, налагодження 
регулярних комунікацій між 
поселеннями громади, зокрема 
через періодичні «громадо 
формуючі» заходи  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.1Формуван
ня бренду 
Баранівської 
ОТГ (для 
використання 
місцевими 
виробниками) 
та його 
популяризація 

Залучити учнів у старостатах ОТГ до 
роботи у Шкільному телебаченні (в ролі 
журналіста, ведучого, відео оператора, 
режисера монтажу тощо) та провести їх 
навчання 

01-06-
2020 

проект ЄС 
«МКОБ» 

 Принаймні на базі двох ЗЗСО у 
старостатах почали працювати 
гуртки Шкільного ТБ 

Висока  

1. САМОВРЯДНА 
ОРГАНІЧНА 
СПІЛЬНОТА 
ІНІЦІАТИВНИХ 
ГРОМАДЯН 

1.2.  розбудова практик 
взаємодії між громадянами на 
базі взаємної довіри, підтримка 
ініціатив громадян та спільнот 
(у т.ч. релігійних громад) і 
локальної ідентичності 
(відчуття приналежності до 
громади), особливо серед 
молоді та польської 
нацменшини  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Реалізація проекту “Полянки -Плаза” 
(смт.Полянка), який став переможцем 
“Бюджету участі” у 2018 році 

01-06-20 старости КУ "АМОР" Зменшення рівня ризику 
травмування (на 10%). 
Збільшення кількості дітей, які 
займаються баскетболом (на 20 
%). Зростання кількості та якості 
проведення культурно-масових 
заходів (на 12%). Покращення 
якості проведення уроків захисту 
Вітчизни, фізкультури та основ 
здоров'я. Зростання рівня 
охопленості сільської молоді 
спортивними заходами, 
змаганнями (на 15%) 

Висока  



1. САМОВРЯДНА 
ОРГАНІЧНА 
СПІЛЬНОТА 
ІНІЦІАТИВНИХ 
ГРОМАДЯН 

1.3.  формування на базі шкіл 
«генераторів ідей» для 
проектів розвитку громади, 
впровадження процедур 
самоврядування у школах, 
залучення старшокласників до 
місцевого самоврядування  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Провести в усіх школах ОТГ інформаційні 
заходи про табір молодих лідерів 
"Загублена громада" для школярів 14-16 
років за участі організаторів або учасників 
цього табору 

01-06-20 відділ освіти відділ 
культури, сім'ї, 
молоді та 
спорту 

Не менше 200 старшокласників в 
усіх ЗЗСО 1-3 ст. ОТГ взяли 
участь у заходах. Не менше двох 
школярів з ОТГ стали 
учасниками табору у 2020 році 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

2.1.  створення інфраструктури 
підтримки місцевого 
підприємництва, у т.ч. системи 
моніторингу екологічних 
ризиків для органічного бізнесу  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.1Формуван
ня бренду 
Баранівської 
ОТГ (для 
використання 
місцевими 
виробниками) 
та його 
популяризація 

Підготовка промоційних матеріалів для 
місцевих підприємців/підприємств для 
участі у національній чи регіональній 
виставці у 2020 році  

01-06-
2020 

проект ЄС 
«МКОБ» 

 Налагодження нових 
комерційних контрактів місцевих 
підприємців/підприємств - не 
менше 5 за підсумками заходу 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

2.2.  стимулювання співпраці 
місцевих підприємців 
(кластери, кооперативи та інші 
форми) 

ПМЕР 2.Приваблива 
для внутрішніх та 
зовнішніх інвесторів .. 

П2.7.Створенн
я та 
налагодження 
активностей 
кооперативу 
«Смолка -
2017» 

оновлення бізнес-плану СОК «Смолка -
2017» 

01-06-20 проект ЄС 
«МКОБ» 

 збільшення кількості змагань зі 
спортивного рибальства +5 по 
відношенню до 2019 року 

Середня  

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

2.6.  стимулювання розвитку 
підприємництва/інноваційних 
бізнес-ідей серед школярів та 
молоді  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.4.Створенн
я 
Міжшкільного 
виробничого 
центру 
(коворкінгу) та 
оранжереї 
(теплиці) 

Підготувати План заходів для завчасної 
професійної орієнтації слухачів усіх ЗЗСО 
ОТГ із залученням місцевих 
підприємців/підприємств (ініціатива МОН 
щодо запровадження кар'єрних радників) з 
використанням бази БМРЦ  

01-06-20 відділ освіти БМРЦ 20% учнів 5-11 класів усієї ОТГ 
планується залучити до розвитку 
технічних навиків через 
факультативи та роботу в 
коворкінгах, 30% -у тепличних 
науково-дослідницьких 
майданчиках 
5-7% від зацікавлених виберуть 
шлях підприємництва або 
роботи в цих сферах як 
висококваліфіковані працівники;  
15 % матимуть достатні навики, 
щоб отримати роботу як 
кваліфіковані наймані працівники 

Середня  



2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

2.6.  стимулювання розвитку 
підприємництва/інноваційних 
бізнес-ідей серед школярів та 
молоді  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.4.Створенн
я 
Міжшкільного 
виробничого 
центру 
(коворкінгу) та 
оранжереї 
(теплиці) 

Налагодження реалізації продукції, 
створеної у Міжшкільному ресурсному 
центрі та Молодіжному бізнес-інкубаторі на 
онлайн-площадках, у соціальних мережах 

01-06-20 БМРЦ  на онлайн майданчику присутні: 
- 100% асортименту товарів 
БМРЦ , 100% сувенірної 
брендованої продукції 
розробленої відділом культури з 
БМРЦ 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

2.6.  стимулювання розвитку 
підприємництва/інноваційних 
бізнес-ідей серед школярів та 
молоді  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.4.Створенн
я 
Міжшкільного 
виробничого 
центру 
(коворкінгу) та 
оранжереї 
(теплиці) 

проведення інформаційної кампанії щодо 
можливості реалізації на онлайн-
площадках, у соціальних мережах 
продукції, створеної учнями у школах, у 
МРЦ та Молодіжному бізнес-інкубаторі 

01-06-20 БМРЦ відділ освіти на онлайн майданчику присутні: 
вироби учнів 5-11 класів не 
менше як 50% шкіл Баранівської 
ОТГ 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

2.6.  стимулювання розвитку 
підприємництва/інноваційних 
бізнес-ідей серед школярів та 
молоді  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.4.Створенн
я 
Міжшкільного 
виробничого 
центру 
(коворкінгу) та 
оранжереї 
(теплиці) 

провести спільні майстер класи для 
відвідувачів Школи мистецтв, Будинку 
творчості, Будинку культури  

01-06-20 відділ культури, 
сім'ї, молоді та 
спорту 

БМРЦ проведено не менше 4 майстер-
класів для відвідувачів Школи 
мистецтв, Будинку творчості, 
Будинку культури Відділом 
культури профінансовано на 
100% вартість матеріалів. 

Низька  

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

2.6.  стимулювання розвитку 
підприємництва/інноваційних 
бізнес-ідей серед школярів та 
молоді  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.4.Створенн
я 
Міжшкільного 
виробничого 
центру 
(коворкінгу) та 
оранжереї 
(теплиці) 

Забезпечити підключення БМРЦ до 
котельні ТТЦ 

01-06-20 БМРЦ  БМРЦ отримує тепло від 
котельні ТТЦ. Зменшення ставок 
МРЦ за рахунок відсутності 
посади котельщика 

Середня  

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

2.6.  стимулювання розвитку 
підприємництва/інноваційних 
бізнес-ідей серед школярів та 
молоді  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.4.Створенн
я 
Міжшкільного 
виробничого 
центру 
(коворкінгу) та 
оранжереї 
(теплиці) 

Провести навчальний курс з основ 
підприємництва "Підприємцем бути легко" 
трвивалістю не менше 36 годин 

01-06-20 проект ЄС 
«МКОБ» 

відділ освіти курси успішно завершили та 
отримали відповідні сертифікати 
не менше 20 осіб 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 



3. ОРГАНІЧНЕ, 
БЕЗПЕЧНЕ і 
ЕНЕРГОЕФЕКТИ
ВНЕ 
СЕРЕДОВИЩЕ 

3.4.  зростання 
енергоефективності громади 

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.3.Продовж
ення заходів з 
енергозбереже
ння (дієва 
система 
Енергомонітор
ингу) 

Проведення днів сталої енергії 01-06-20 голспеціаліст з 
енергоменедж
менту 

енергоменедж
ери 
структурних 
підрозділів 

зменшення використання у 
домогосподарствах не 
енергоощадних побутових 
приладів, світло-приладів на 
10% в рік, зменшення 
енергоспоживання на 5 % в рік 

Висока  

3. ОРГАНІЧНЕ, 
БЕЗПЕЧНЕ і 
ЕНЕРГОЕФЕКТИ
ВНЕ 
СЕРЕДОВИЩЕ 

3.5.  підвищення безпеки у 
кожному поселенні громади (у 
вимірах безпеки на дорогах, 
громадської безпеки, 
пожежної, екологічної та ін) 

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Капітальний ремонт вуличного освітлення 
по вул.Ломоносова, м.Баранівка, 
Баранівського району Житомирської 
області 

01-06-20 Відділ 
благоустрою 

 Зменшення видатків на оплату 
енергоносіїв на 2%, покращення 
ситуації щодо безпеки 
населення у нічний час, 
зменшення звернень до 
відділення поліції на 2% 

Середня  

4. ДРУЖНЄ 
УРЯДУВАННЯ 

4.2.  підвищення доступності та 
якості освітніх послуг 
(інфраструктура, кадри, 
фінансування) 

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.4.Створенн
я 
Міжшкільного 
виробничого 
центру 
(коворкінгу) та 
оранжереї 
(теплиці) 

Запровадження практики проведення в 
теплиці уроків, практичних занять учнів 5-
11 класів Полянківської школи  

01-06-20 відділ освіти БМРЦ 1. 100% учнів 5-11 класів 
Полянківської ЗОШ проведуть не 
менше двох уроків в теплиці. 2. 
100% учнів 5-11 класів 
Полянківської ЗОШ проведуть 
лабораторну(практичну) роботу 
в теплиці. 3. Не менше 50% учнів 
5-11 класів висадять власні 
рослини. 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

4. ДРУЖНЄ 
УРЯДУВАННЯ 

4.2.  підвищення доступності та 
якості освітніх послуг 
(інфраструктура, кадри, 
фінансування) 

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.4.Створенн
я 
Міжшкільного 
виробничого 
центру 
(коворкінгу) та 
оранжереї 
(теплиці) 

Забезпечити фінансування участі вчителів 
ЗЗСО ОТГ та працівників БМРЦ у 
семінарах, тренінгах, конференціях та 
інших навчальних заходах, передусів щодо 
розвитку компетенції НУШ 
"підприємливість та фінансова грамотність" 

01-06-20 відділ освіти відділ фінансів Кількість вчителів з трудового 
навчання, що пройшли 
відповідне навчання - 9. Кількість 
шкільних вчителів інших 
предметів та працівників, що 
пройшли відповідне навчання - 
25, з них не менше 5 осіб 
пройшли курси щодо розвитку 
компетенцій "підприємливість та 
фінансова грамотність". 
Відбулось не менше 4 
навчальних поїздок працівників 
БМРЦ 

Середня  

4. ДРУЖНЄ 
УРЯДУВАННЯ 

4.2.  підвищення доступності та 
якості освітніх послуг 
(інфраструктура, кадри, 
фінансування) 

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Капітальний ремонт санітарних кімнат 
Кашперівської ЗОШ 1-3 ст. 

01-06-20 відділ освіти  менше дітей буде хворіти на 
хвороби, пов'язані із запаленням 
жовчного міхура, хвороба 
Боткіна при відвідуванні 
вуличного туалету, де холодно 
та немає можливості помити 
руки - на 5% 

Середня  



4. ДРУЖНЄ 
УРЯДУВАННЯ 

4.2.  підвищення доступності та 
якості освітніх послуг 
(інфраструктура, кадри, 
фінансування) 

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.4.Створенн
я 
Міжшкільного 
виробничого 
центру 
(коворкінгу) та 
оранжереї 
(теплиці) 

Проведення для членів Наглядових рад і 
батьківських комітетів трьох ЗЗСО 
м.Баранівка демозанять у БМРЦ для 
популяризації шкільних коворкінгів при 
виборі варіативних предметів 

01-06-20 БМРЦ відділ освіти не менше 75% учнів 5-11 класів 
трьох ЗЗСО м.Баранівки мають 
уроки трудового навчання в 
БМРЦ 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

1. САМОВРЯДНА 
ОРГАНІЧНА 
СПІЛЬНОТА 
ІНІЦІАТИВНИХ 
ГРОМАДЯН 

1.2.  розбудова практик 
взаємодії між громадянами на 
базі взаємної довіри, підтримка 
ініціатив громадян та спільнот 
(у т.ч. релігійних громад) і 
локальної ідентичності 
(відчуття приналежності до 
громади), особливо серед 
молоді та польської 
нацменшини  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.1Формуван
ня бренду 
Баранівської 
ОТГ (для 
використання 
місцевими 
виробниками) 
та його 
популяризація 

Провести фестиваль "Явне-форест-фест" 
на базі Явненського старостату  

01-07-20 відділ культури, 
сім'ї, молоді та 
спорту 

старости участь у фестивалі не менше 2-х 
місцевих майстрів з 
лозоплетіння, деревообробки; 
участь у фестивалі бл 500 осіб 

Висока  

1. САМОВРЯДНА 
ОРГАНІЧНА 
СПІЛЬНОТА 
ІНІЦІАТИВНИХ 
ГРОМАДЯН 

1.4.  підвищення спроможності 
депутатів ради і працівників 
виконкому ради ОТГ, 
громадських активістів  

ПМЕР 3.Місцева 
влада, що орієнтована 
на підтримку росту 
місцевих підприємств 

П3.3.Інвентари
зація ресурсів 
для МЕР 

Формування і оновлення бази даних 
показників соціально-економічного 
розвитку ОТГ 

01-07-20 КУ "АМОР"  поява одного аналітичного 
регістру даних (зведені 
відомості) щодо місцевої 
економіки 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

2.1.  створення інфраструктури 
підтримки місцевого 
підприємництва, у т.ч. системи 
моніторингу екологічних 
ризиків для органічного бізнесу  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.1Формуван
ня бренду 
Баранівської 
ОТГ (для 
використання 
місцевими 
виробниками) 
та його 
популяризація 

Завершити процедуру реєстрації ТМ 
«Баранівка – органічний простір» за всіма 
класами 

01-07-
2020 

проект ЄС 
«МКОБ» 

 Отримано Свідоцтво на знак для 
товарів і послуг 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

2.1.  створення інфраструктури 
підтримки місцевого 
підприємництва, у т.ч. системи 
моніторингу екологічних 
ризиків для органічного бізнесу  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Організувати навчання/ стажування молоді 
на базі місцевих підприємств/ підприємців 

01-07-20 КУ "АМОР"  Навчання / стажування 
організовано на базі не менше 8 
місцевих підприємств (у т.ч. 
органічних)/ місцевих 
підприємців 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 



2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

2.2.  стимулювання співпраці 
місцевих підприємців 
(кластери, кооперативи та інші 
форми) 

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.1Формуван
ня бренду 
Баранівської 
ОТГ (для 
використання 
місцевими 
виробниками) 
та його 
популяризація 

Розробка логотипів/фірмового стилю/ 
дизайну упаковки продукції СОК з 
використанням логотипу «БОП»  

01-07-20 проект ЄС 
«МКОБ» 

КУ "АМОР" Логотипи і дизайн упаковки для 
продукції СОК «Мілка», 
«Смолка», «Комора» 
використоувються на сайті, на 
упаковці мінімум двох продукту, 
не менше як на 50% місцевих 
акціях 

Середня  

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

2.2.  стимулювання співпраці 
місцевих підприємців 
(кластери, кооперативи та інші 
форми) 

ПМЕР 2.Приваблива 
для внутрішніх та 
зовнішніх інвесторів .. 

П2.6.Створенн
я кооперативу 
«Комора 
2018» 

Започаткувати Фестиваль органічної 
полуниці (кін травня - поч червня) спільно з 
Кусто-Агро 

01-07-20 відділ культури, 
сім'ї, молоді та 
спорту 

старости Не менше 500 учасників, поява 
не менше 2 осіб, які розпочнуть 
власну діяльність з вирощування 
полуниці  

Висока  

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

2.6.  стимулювання розвитку 
підприємництва/інноваційних 
бізнес-ідей серед школярів та 
молоді  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.4.Створенн
я 
Міжшкільного 
виробничого 
центру 
(коворкінгу) та 
оранжереї 
(теплиці) 

доопрацювання програм гурткової роботи в 
БМРЦ для посилення їхньої практичної і 
підприємницької орієнтованості. введення 
нових напрямків розвитку технічних 
компетентностей в урахуванням 
традиційних для місцевості ремесел 

01-07-20 БМРЦ відділ освіти сформовані не менше чотирьох 
гуртків, виділено фінансування 
на оплату керівників гуртків, 
впроваджений механізм довозу 
дітей на гуртки або механізм 
компенсації витрат на 
добирання. розроблені програми 
не менше двох нових гуртків 

Висока  

3. ОРГАНІЧНЕ, 
БЕЗПЕЧНЕ і 
ЕНЕРГОЕФЕКТИ
ВНЕ 
СЕРЕДОВИЩЕ 

3.4.  зростання 
енергоефективності громади 

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.3.Продовж
ення заходів з 
енергозбереже
ння (дієва 
система 
Енергомонітор
ингу) 

Капітальний ремонт вуличного освітлення 
в м. Баранівка по:- вул. Ярослава Мудрого 

01-07-20 Відділ 
благоустрою 

голспеціаліст з 
енергоменедж
менту 

Зменшення енергоспоживання 
не менше, ніж на 50% за рахунок 
використання LED-світильників, 
зменшення видатків на оплату 
енергоносіїв на 2%, покращення 
ситуації щодо безпеки 
населення у нічний час, 
зменшення звернень до 
відділення поліції на 2%  

Висока  

3. ОРГАНІЧНЕ, 
БЕЗПЕЧНЕ і 
ЕНЕРГОЕФЕКТИ
ВНЕ 
СЕРЕДОВИЩЕ 

3.6.  відновлення екологічної 
системи громади, зокрема 
лісосмуг і лісових насаджень 

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Приєднання до Проекту "Озеленення 
України" з метою висадження дерев на 
території Баранівської ОТГ та озеленення 
громади 

20-03-20 еколог Відділ 
благоустрою 

Висаджено 1000 саджанців 
дерев, облаштування не менше 
10 клумб на території громади, 
створення алеї дерев на 
центральній вулиці міста 

Висока  

          



4. ДРУЖНЄ 
УРЯДУВАННЯ 

4.1.  забезпечення доступності 
адміністративних послуг для 
фізичних та юридичних осіб  

ПМЕР 2.Приваблива 
для внутрішніх та 
зовнішніх інвесторів .. 

П2.3.Будівницт
во Торгово-
тренінгового 
центру 
розвитку та 
сприяння 
органічному 
бізнесу 
суміжного із 
«прозорим 
офісом»(ЦНАП
ом) 

Завершення будівництва приміщення 
Прозорого офісу  

01-07-20 проект ЄС 
«МКОБ» 

відділ 
бухобліку, 
ек.розвитку, 
інвестицій та 
закупівель 

Мешканці Баранівської ОТГ, 
Дубрівської ОТГ, Довбиської ОТГ 
, Першотравенського та 
Камянобрідського селища (34 
тис. чол) зможуть отримати всі 
адмін послуги в одному 
приміщенні  

Висока  

4. ДРУЖНЄ 
УРЯДУВАННЯ 

4.2.  підвищення доступності та 
якості освітніх послуг 
(інфраструктура, кадри, 
фінансування) 

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.4.Створенн
я 
Міжшкільного 
виробничого 
центру 
(коворкінгу) та 
оранжереї 
(теплиці) 

Провести аналіз матеріально-технічного 
забезпечення закладів загальної середньої 
освіти ОТГ обладнанням, устаткуванням та 
інструментами , рівня кваліфікації 
педагогічних кадрів та наповнюваності 5-11 
класів 

01-07-20 відділ освіти проект ЄС 
«МКОБ» 

1. зібрані дані. за 2019-2020 
навчальний рік. 2. проведений 
порівняльний аналіз між 
навчальними роками  

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

4. ДРУЖНЄ 
УРЯДУВАННЯ 

4.4.  підвищення доступності та 
якості послуг соціального 
захисту і соціального 
забезпечення 

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Придбання житла для осіб з числа дітей 
сиріт та покращення їх житлових умов  

01-07-20 служба у 
справах дітей 

Управління 
соціального 
захисту 
населення 

Покращення житлових умов 1 
дитини з числа дітей сиріт 

Висока  

4. ДРУЖНЄ 
УРЯДУВАННЯ 

4.4.  підвищення доступності та 
якості послуг соціального 
захисту і соціального 
забезпечення 

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.4.Створенн
я 
Міжшкільного 
виробничого 
центру 
(коворкінгу) та 
оранжереї 
(теплиці) 

Підготувати програму залучення до 
діяльності коворкінгів БМРЦ людей з 
інвалідністю, осіб у складних життєвих 
обставинах з метою їх соціалізації 

01-07-
2020 

Управління 
соціального 
захисту 
населення 

БМРЦ Не менше 20 осіб з 
інвалідністю/СЖО пройшли 
навчання у МРЦ і отримали 
сертифікати 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

5. Моніторинг та 
оцінювання 

5.1 Моніторинг та оцінювання ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Сформувати План підготовки проекту 
Стратегії розвитку Баранівської ОТГ на 
наступний період, у т.ч. Каталог Технічних 
завдань (з пропозиціями джерел 
фінансування відповідних видатків) 

01-07-20 КУ "АМОР"  рішення сесії про прийняття 
Стратегії розвитку  

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 



1. САМОВРЯДНА 
ОРГАНІЧНА 
СПІЛЬНОТА 
ІНІЦІАТИВНИХ 
ГРОМАДЯН 

1.2.  розбудова практик 
взаємодії між громадянами на 
базі взаємної довіри, підтримка 
ініціатив громадян та спільнот 
(у т.ч. релігійних громад) і 
локальної ідентичності 
(відчуття приналежності до 
громади), особливо серед 
молоді та польської 
нацменшини  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

За результатами 2017 і 2018 років 
підготувати і винести на розгляд сесії ради 
проект змін до Положення про “Бюджет 
участі” та його параметрів (за потреби - 
зміни обсягів фінансування з місцевого 
бюджету), передбачивши зокрема 
додаткове стимулювання участі у конкурсі 
проектів у сфері “органічних” ідей 

01-08-20 КУ "АМОР" проект ЄС 
«МКОБ» 

подано не менше 25 проектів на 
конкурс, з них по «органічній» 
темі – не менше 9 проектів 

Висока  

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

2.3.  залучення закордонних та 
українських інвестицій для 
створення робочих місць у 
громаді 

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.1Формуван
ня бренду 
Баранівської 
ОТГ (для 
використання 
місцевими 
виробниками) 
та його 
популяризація 

Підготовка промоційних роликів про 
громаду для потенційних інвесторів 

01-08-
2020 

проект ЄС 
«МКОБ» 

 Не менше 1 проморолика, 
кількість переглядів - не менше 
1500  

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

2.4.  створення і промоція 
туристичного продукту на 
території громади 

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.1Формуван
ня бренду 
Баранівської 
ОТГ (для 
використання 
місцевими 
виробниками) 
та його 
популяризація 

Підготовка промоційних роликів про 
туристичні можливості громади 

01-08-
2020 

проект ЄС 
«МКОБ» 

 Не менше 1 проморолика, 
кількість переглядів -не менше 
1500  

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

2.4.  створення і промоція 
туристичного продукту на 
території громади 

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.1Формуван
ня бренду 
Баранівської 
ОТГ (для 
використання 
місцевими 
виробниками) 
та його 
популяризація 

Розвиток інфраструктури для перебування 
туристів: приватні агросадиби (міні-готелі), 
мисливські будиночки, готель, кафе та ін.  

01-08-20 заступник 
голови 
Н.Кокітко 

старости дві агросадиби, одне кафе та 
готель (за умови залучення 
інвестора) 

Середня  



3. ОРГАНІЧНЕ, 
БЕЗПЕЧНЕ і 
ЕНЕРГОЕФЕКТИ
ВНЕ 
СЕРЕДОВИЩЕ 

3.5.  підвищення безпеки у 
кожному поселенні громади (у 
вимірах безпеки на дорогах, 
громадської безпеки, 
пожежної, екологічної та ін) 

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Капітальний ремонт вуличного освітлення 
по вул. Західна та вул.Калинова в 
м.Баранівка Житомирської області  

01-08-20 Відділ 
благоустрою 

 Зменшення видатків на оплату 
енергоносіїв на 2%, покращення 
ситуації щодо безпеки 
населення у нічний час, 
зменшення звернень до 
відділення поліції на 2% 

Висока  

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

2.2.  стимулювання співпраці 
місцевих підприємців 
(кластери, кооперативи та інші 
форми) 

ПМЕР 3.Місцева 
влада, що орієнтована 
на підтримку росту 
місцевих підприємств 

П3.2.Прийнятт
я Програми 
відродження 
кооперативног
о руху та 
підтримки 
с/гвиробників 

Проведення конкурсу на отримання 
відшкодування витрат сімейним фермам та 
обслуговуючим кооперативам з місцевого 
бюджету у рамках Програми розвитку та 
підтримки аграрного комплексу 
Баранівської ОТГ 

01-09-20 юрист БМР відділ фінансів збільшення рівня забезпеченості 
с/г товаровиробників первісним 
капіталом +5 господарств 
щороку; відновлення поголів’я 
ВРХ у фермерських та 
особистих селянських 
господарствах громади +20 корів 
щороку 

Висока  

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

2.3.  залучення закордонних та 
українських інвестицій для 
створення робочих місць у 
громаді 

ПМЕР 3.Місцева 
влада, що орієнтована 
на підтримку росту 
місцевих підприємств 

П3.1.Залученн
я інвестора 
задля 
відродження 
льонарства у 
громаді 

Формування земельних ділянки для 
розвитку льонарства на території громади 
та залучення інвестицій для будівництва 
льонопереробного підприємства 

01-09-20 Відділ 
містобудування
, архітектури, 
земельних 
відносин та 
комунальної 
власності 

КУ "АМОР" збільшення орендної плати за 
землю (+300,0 тис. грн.) або 
збільшення надходжень до 
бюджету розвитку (в разі 
продаж) + 850,0 тис. грн)  

Середня  

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

2.6.  стимулювання розвитку 
підприємництва/інноваційних 
бізнес-ідей серед школярів та 
молоді  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.4.Створенн
я 
Міжшкільного 
виробничого 
центру 
(коворкінгу) та 
оранжереї 
(теплиці) 

Запровадження нової навчальної програми 
з предмету технології у всіх школах ОТГ 

01-09-20 відділ освіти  100% профільних вчителів 
використовують нову програму з 
трудового навчання та 
технологій 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

3. ОРГАНІЧНЕ, 
БЕЗПЕЧНЕ і 
ЕНЕРГОЕФЕКТИ
ВНЕ 
СЕРЕДОВИЩЕ 

3.1.  забезпечення 
транспортної та інформаційної 
доступності усіх поселень 
громади  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Підготовка звернення до голови ОДА щодо 
проведення кап. ремонту а/д С0602351 
(Баранівка - Деревищина ч/з Кашперівку км 
7+800-13+900 

01-09-20 заступник 
голови 
В.Савчук 

відділ 
бухобліку, 
ек.розвитку, 
інвестицій та 
закупівель 

відновлено 3 км дорожнього 
покриття, зменшено швидкість 
доїзду соціального транспорту 
на 15 хв. (шв.допомога, поліція, 
соціальне таксі, шкільний 
автобус і т.д) 

Висока  

3. ОРГАНІЧНЕ, 
БЕЗПЕЧНЕ і 
ЕНЕРГОЕФЕКТИ
ВНЕ 
СЕРЕДОВИЩЕ 

3.1.  забезпечення 
транспортної та інформаційної 
доступності усіх поселень 
громади  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Капітальний ремонт дорожнього покриття 
від буд. №1 вул. Першотравнева – площа 
Волі – буд. №14 вул. Звягельськав м. 
Баранівка 

01-09-20 заступник 
голови 
В.Савчук 

 налагодження якісних шляхів 
сполучення, передусім автодоріг 
по маршруту руху шкільних 
автобусів, авто екстреної 
медичної допомоги та 
громадського транспорту, 
зменшення ДТП на таких ділянка 
на 2 од на квартал 

Висока  



3. ОРГАНІЧНЕ, 
БЕЗПЕЧНЕ і 
ЕНЕРГОЕФЕКТИ
ВНЕ 
СЕРЕДОВИЩЕ 

3.3.  покращення якості 
водопостачання (питною 
водою) та водовідведення  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Придбання повітродувки для забезпечення 
безперебійної роботи очисних споруд КП 
Баранівка міськводоканал 

01-09-20 КП “Баранівка 
міськводоканал
”  

відділ фінансів Збільшення кількості м3 
очищеної води з 300 м3 на добу 
до 500 м3 на добу  

Висока  

4. ДРУЖНЄ 
УРЯДУВАННЯ 

4.2.  підвищення доступності та 
якості освітніх послуг 
(інфраструктура, кадри, 
фінансування) 

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.3.Продовж
ення заходів з 
енергозбереже
ння (дієва 
система 
Енергомонітор
ингу) 

Реконструкція (термомодернізації) будівлі 
ЗДО "Сонечко" за адресою: вул. 
Звягельська,58А, м.Баранівка (завершення 
робіт) 

01-09-20 відділ освіти голспеціаліст з 
енергоменедж
менту 

Створення комфортних умов для 
перебування дітей та 
персоналу., підвищення 
температури в приміщенні на 5 t 

Середня  

4. ДРУЖНЄ 
УРЯДУВАННЯ 

4.2.  підвищення доступності та 
якості освітніх послуг 
(інфраструктура, кадри, 
фінансування) 

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Капітальний ремонт санітарних кімнат 
Полянківської ЗОШ 1-3 ст. 

01-09-20 відділ освіти  менша к-сть дітей буде хворіти 
на хвороби, пов'язані із 
запаленням жовчного міхура, 
хвороба Боткіна при відвідуванні 
вуличного туалету, де холодно 
та немає можливості помити 
руки - на 5% 

Середня  

4. ДРУЖНЄ 
УРЯДУВАННЯ 

4.2.  підвищення доступності та 
якості освітніх послуг 
(інфраструктура, кадри, 
фінансування) 

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Капітальний ремонт східців та пішохідної 
доріжки в Баранівському ДНЗ "Сонечко" 

01-09-20 відділ освіти  зменшення травмованості дітей 
дошкільного віку, батьків та 
дітей, що займаються у 
позашкільних закладах, до 0 
випадку на рік 

Висока  

1. САМОВРЯДНА 
ОРГАНІЧНА 
СПІЛЬНОТА 
ІНІЦІАТИВНИХ 
ГРОМАДЯН 

1.1.  формування спільного 
інформаційного простору 
громади, налагодження 
регулярних комунікацій між 
поселеннями громади, зокрема 
через періодичні «громадо 
формуючі» заходи  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Підготувати матеріали про історії успішних 
людей, які нині розбудовують Баранівську 
громаду та тих, хто творив історію 
Баранівщини, про успішні спільноти 
громади, про місцеві підприємства  

01-10-
2020 

відділ 
організаційно-
кадрової 
роботи 

 Публікація (зокрема на веб-сайті 
БМР) історій успіху не менше 20 
осіб за рік  

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 



1. САМОВРЯДНА 
ОРГАНІЧНА 
СПІЛЬНОТА 
ІНІЦІАТИВНИХ 
ГРОМАДЯН 

1.2.  розбудова практик 
взаємодії між громадянами на 
базі взаємної довіри, підтримка 
ініціатив громадян та спільнот 
(у т.ч. релігійних громад) і 
локальної ідентичності 
(відчуття приналежності до 
громади), особливо серед 
молоді та польської 
нацменшини  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Провести інформаційну кампанію для 
мобілізації авторів проектів на конкурс 
“Бюджет участі-2020” 

01-10-20 КУ "АМОР" проект ЄС 
«МКОБ» 

подано не менше 25 проектів, з 
них по «органічній» темі – не 
менше 9 проектів 

Висока  

1. САМОВРЯДНА 
ОРГАНІЧНА 
СПІЛЬНОТА 
ІНІЦІАТИВНИХ 
ГРОМАДЯН 

1.2.  розбудова практик 
взаємодії між громадянами на 
базі взаємної довіри, підтримка 
ініціатив громадян та спільнот 
(у т.ч. релігійних громад) і 
локальної ідентичності 
(відчуття приналежності до 
громади), особливо серед 
молоді та польської 
нацменшини  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

ПІдготувати за участі місцевих мешканців і 
підприємців План розвитку інфраструктури 
населених пунктів старостату (дороги, 
вулиці, освітлення, майданчики, водо-/газо-
/електропостачання, заклади медицини, 
освіти, культури, соціальної сфери та ін) на 
2020-2027 роки, визначивши по кожному з 
об'єктів пріоритетність та спосіб/розмір 
співучасті місцевих мешканців 

01-10-
2020 

старости заступник 
голови 
В.Савчук 

рішення про затвердження 
Планів розвитку інфраструктури 
населених пунктів по кожному 
старостату  

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

1. САМОВРЯДНА 
ОРГАНІЧНА 
СПІЛЬНОТА 
ІНІЦІАТИВНИХ 
ГРОМАДЯН 

1.4.  підвищення спроможності 
депутатів ради і працівників 
виконкому ради ОТГ, 
громадських активістів  

ПМЕР 3.Місцева 
влада, що орієнтована 
на підтримку росту 
місцевих підприємств 

П3.3.Інвентари
зація ресурсів 
для МЕР 

Актуалізація “Бюджетного порфоліо 
Баранівської ОТГ” та “Бюджетних паспортів 
старостинських округів” за 2020 рік 

01-10-20 відділ фінансів  1 аналітичний матеріал 
щоквартально та за наявності 
нагальної потреби (буде 
викладено на ФБ БМР й за 
потреби в інформаційний 
бюлетень ( перший 
інформбюлетень у 2020 -саме 
бюджетне порфоліо з 
висновками) 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

2.1.  створення інфраструктури 
підтримки місцевого 
підприємництва, у т.ч. системи 
моніторингу екологічних 
ризиків для органічного бізнесу  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.1Формуван
ня бренду 
Баранівської 
ОТГ (для 
використання 
місцевими 
виробниками) 
та його 
популяризація 

Проведення інформаційної кампанії серед 
місцевих підприємців щодо стимулювання 
використання логотипу «БОП»  

01-10-
2020 

КУ "АМОР" проект ЄС 
«МКОБ» 

Не менше 1 місцевий 
підприємець використовує 
Торгову Марку 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 



2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

2.6.  стимулювання розвитку 
підприємництва/інноваційних 
бізнес-ідей серед школярів та 
молоді  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.4.Створенн
я 
Міжшкільного 
виробничого 
центру 
(коворкінгу) та 
оранжереї 
(теплиці) 

Проведення Ярмарки професій спільно з 
Центром зайнятості, місцевими 
підприємцями, установами, організаціями і 
школами ОТГ 

01-10-20 відділ освіти КУ "АМОР" не менше 5 місцевих 
підприємств і підприємців - 
учасників Ярмарки  
розуміння молоді про потребу у 
відповідних кадрах 

Середня  

3. ОРГАНІЧНЕ, 
БЕЗПЕЧНЕ і 
ЕНЕРГОЕФЕКТИ
ВНЕ 
СЕРЕДОВИЩЕ 

3.1.  забезпечення 
транспортної та інформаційної 
доступності усіх поселень 
громади  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Капітальний ремонт дороги по вул.Тищика 
з проїздом до вул.Соборної в м.Баранівка 
Житомирської області  

01-10-20 Відділ 
благоустрою 

 Збільшення доріг із твердим 
покриттям у місті, безпечний 
довіз дітей шкільними 
автобусами, зменшення видатків 
на ремонт шкільних автобусів на 
5% 

Низька  

3. ОРГАНІЧНЕ, 
БЕЗПЕЧНЕ і 
ЕНЕРГОЕФЕКТИ
ВНЕ 
СЕРЕДОВИЩЕ 

3.4.  зростання 
енергоефективності громади 

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.3.Продовж
ення заходів з 
енергозбереже
ння (дієва 
система 
Енергомонітор
ингу) 

Проведення енергетичних аудитів будівель 
з отриманням енергетичного сертифікату 

01-10-20 енергоменедже
ри структурних 
підрозділів 

енергоменедж
ери 
структурних 
підрозділів 

Проведення енергоаудитів 
спеціалізованими організаціями 
з видачею енергетичних 
серифікатів не менше, ніж для 2 
будівель 

Висока  

4. ДРУЖНЄ 
УРЯДУВАННЯ 

4.2.  підвищення доступності та 
якості освітніх послуг 
(інфраструктура, кадри, 
фінансування) 

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.3.Продовж
ення заходів з 
енергозбереже
ння (дієва 
система 
Енергомонітор
ингу) 

Капітальний ремонт (термомодернізація) 
будівлі філії Баранівського ліцею №1 
«Вірлянської початкова школа» 

01-10-20 відділ освіти голспеціаліст з 
енергоменедж
менту 

Зменшення енергоспоживання (у 
порівнянні з базовим рівнем) не 
менше, ніж на 40%, заміщення 
споживання природного газу 

Середня  

4. ДРУЖНЄ 
УРЯДУВАННЯ 

4.2.  підвищення доступності та 
якості освітніх послуг 
(інфраструктура, кадри, 
фінансування) 

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.3.Продовж
ення заходів з 
енергозбереже
ння (дієва 
система 
Енергомонітор
ингу) 

Реконструкція системи опалення з 
переходом на альтернативні види палива 
по Полянківській ЗОШ І-ІІІ ступенів 

01-10-20 відділ освіти голспеціаліст з 
енергоменедж
менту 

100% заміщення споживання 
природного газу та зменшення 
витрат на енергоспоживання  

Висока  



1. САМОВРЯДНА 
ОРГАНІЧНА 
СПІЛЬНОТА 
ІНІЦІАТИВНИХ 
ГРОМАДЯН 

1.1.  формування спільного 
інформаційного простору 
громади, налагодження 
регулярних комунікацій між 
поселеннями громади, зокрема 
через періодичні «громадо 
формуючі» заходи  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Участь на партнерських засадах у 
створенні FM- радіо в межах ОТГ з 
радіусом сповіщення до 35 км і можливістю 
інформування жителів громади про 
діяльність і плани МР 

01-11-20 заступник 
голови 
В.Цицюра 

 меморандум про спільну 
реалізацію проекту, охоплення 
не менше 16 тис. мешканців 
громади, передусім у 
старостатах в перший рік 
проекту, кількість закритого 
ефірного часу новинами від БМР 
до 3 год. на місяць 

Висока  

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

2.1.  створення інфраструктури 
підтримки місцевого 
підприємництва, у т.ч. системи 
моніторингу екологічних 
ризиків для органічного бізнесу  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.1Формуван
ня бренду 
Баранівської 
ОТГ (для 
використання 
місцевими 
виробниками) 
та його 
популяризація 

Підготовка промоційних матеріалів для 
участі у міжнародній виставці у 2020-2021 
роках 

1-11-2020 проект ЄС 
«МКОБ» 

 Налагодження нових 
комерційних контрактів - не 
менше 1 за підсумками заходу 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

2.3.  залучення закордонних та 
українських інвестицій для 
створення робочих місць у 
громаді 

ПМЕР 3.Місцева 
влада, що орієнтована 
на підтримку росту 
місцевих підприємств 

П3.1.Залученн
я інвестора 
задля 
відродження 
льонарства у 
громаді 

Оновлення Інвестиційного паспорту ОТГ, 
інвентаризаця земельних ділянок, зокрема 
для визначення придатних до 
встановлення альтернативних джерел 
енергії 

01-11-20 Відділ 
містобудування
, архітектури, 
земельних 
відносин та 
комунальної 
власності 

голспеціаліст з 
енергоменедж
менту 

визначено не менше 8 
земельних ділянок для 
залучення інвестицій типу грін-
філд. Залучення не менше 15 
млн.дол. США інвестицій. 
Збільшення інвестицій в місцеву 
економіку на 60% порівняно з 
2018 роком 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

2.6.  стимулювання розвитку 
підприємництва/інноваційних 
бізнес-ідей серед школярів та 
молоді  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

підготовка презентації досвіду БМРЦ на 
всеукраїнському заході по проекту ЄС у 
м.Києві (орієнтовно 11-12.2020) 

1-11-2020 БМРЦ відділ освіти на заході представлено не 
менше 50 виробів, виготовлених 
у БМРЦ , з яких не менше 20 
виробів - учнями 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

3. ОРГАНІЧНЕ, 
БЕЗПЕЧНЕ і 
ЕНЕРГОЕФЕКТИ
ВНЕ 
СЕРЕДОВИЩЕ 

3.1.  забезпечення 
транспортної та інформаційної 
доступності усіх поселень 
громади  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Підготовка звернення до голови ОДА щодо 
капітального ремонту автодороги (C-
060202 /Суємці – Рогачів/ на дільниці 
Рогачів – Смолдирів (1,5 км) ) 

01-11-20 заступник 
голови 
В.Савчук 

відділ 
бухобліку, 
ек.розвитку, 
інвестицій та 
закупівель 

відновлено 1,5 км дорожнього 
покриття, зменшено швидкість 
доїзду соціального транспорту 
на 15 хв. (шв.допомога, поліція, 
соціальне таксі і т.д) 

Висока  



3. ОРГАНІЧНЕ, 
БЕЗПЕЧНЕ і 
ЕНЕРГОЕФЕКТИ
ВНЕ 
СЕРЕДОВИЩЕ 

3.1.  забезпечення 
транспортної та інформаційної 
доступності усіх поселень 
громади  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Капітальний ремонт дорожнього покриття 
вулиці та тротуарів по вул. Ярослава 
Мудрого в м.Баранівка Житомирської 
області  

01-11-20 Відділ 
благоустрою 

 зменшення аварійно-
небезпечних ситуацій на дорогах 
за участю пішоходів на 2% 

Середня  

4. ДРУЖНЄ 
УРЯДУВАННЯ 

4.2.  підвищення доступності та 
якості освітніх послуг 
(інфраструктура, кадри, 
фінансування) 

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.4.Створенн
я 
Міжшкільного 
виробничого 
центру 
(коворкінгу) та 
оранжереї 
(теплиці) 

Забезпечити підготовку і проведення на 
базі БМРЦ відбіркового (у рамках ОТГ) 
етапу Олімпіади з трудового навчання та 
технологій 

01-11-20 відділ освіти БМРЦ Не менше 26 школярів 8-11 
класів взяли участь у 
відбірковому етапі у рамках ОТГ. 
Не менше 1 школяра(ки) став 
учасником фінальної частини 
Олімпіади в одній з категорій 
трудового (з обслуговуючих 
видів праці або з технічних видів 
праці) 

Середня  

1. САМОВРЯДНА 
ОРГАНІЧНА 
СПІЛЬНОТА 
ІНІЦІАТИВНИХ 
ГРОМАДЯН 

1.3.  формування на базі шкіл 
«генераторів ідей» для 
проектів розвитку громади, 
впровадження процедур 
самоврядування у школах, 
залучення старшокласників до 
місцевого самоврядування  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.4.Створенн
я 
Міжшкільного 
виробничого 
центру 
(коворкінгу) та 
оранжереї 
(теплиці) 

Впровадження у Баранівському ліцеї №1 
методики самоорганізованих освітніх 
просторів 

01-12-20 відділ освіти  Навчання для 2-х вчителів за 
методикою СООП, підготовка 
проекту на отримання гранту для 
оновлення навчально-технічної 
бази школи 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

1. САМОВРЯДНА 
ОРГАНІЧНА 
СПІЛЬНОТА 
ІНІЦІАТИВНИХ 
ГРОМАДЯН 

1.4.  підвищення спроможності 
депутатів ради і працівників 
виконкому ради ОТГ, 
громадських активістів  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Участь в конкурсах на отримання грантів 
(міжнародної технічної допомоги) з питань 
місцевого розвитку 

01-12-20 КУ "АМОР"  підготовлено і подано не менше 
8 заявок на конкурси на 
отримання грантів  

Середня  

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

2.1.  створення інфраструктури 
підтримки місцевого 
підприємництва, у т.ч. системи 
моніторингу екологічних 
ризиків для органічного бізнесу  

ПМЕР 2.Приваблива 
для внутрішніх та 
зовнішніх інвесторів .. 

П2.3.Будівницт
во Торгово-
тренінгового 
центру 
розвитку та 
сприяння 
органічному 
бізнесу 
суміжного із 
«прозорим 
офісом»(ЦНАП
ом) 

Закінчення будівництва Торгово-
тренінгового центру та введення в 
експлуатацію 

01-12-20 проект ЄС 
«МКОБ» 

відділ 
бухобліку, 
ек.розвитку, 
інвестицій та 
закупівель 

3 кооперативи та 10 с/г 
виробники реалізують власну 
продукцію на ринку ТТЦ. 
Збільшення надходжень до 
місцевого бюджету від сплати 
оренди торгових площ (не 
менше ніж 13000 грн / міс)  

Висока  



2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

2.3.  залучення закордонних та 
українських інвестицій для 
створення робочих місць у 
громаді 

ПМЕР 3.Місцева 
влада, що орієнтована 
на підтримку росту 
місцевих підприємств 

П3.1.Залученн
я інвестора 
задля 
відродження 
льонарства у 
громаді 

Формування плану дій з потенційним 
інвестором щодо започаткування 
інвестиційного проекту у сфері 
льонопереробки 

01-12-20 КУ "АМОР" Відділ 
містобудуванн
я, архітектури, 
земельних 
відносин та 
комунальної 
власності 

збільшення надходжень до 
бюджету розвитку (в разі 
продажу земельної ділянки) не 
менше 850 тис. грн.; створення 
робочих місць - бл 60 ос.; 
залучення щонайменше 360 
млн. грн інвестицій 

Висока  

2. 
КОНКУРЕНТОСП
РОМОЖНА 
МІСЦЕВА 
ЕКОНОМІКА 

2.6.  стимулювання розвитку 
підприємництва/інноваційних 
бізнес-ідей серед школярів та 
молоді  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.4.Створенн
я 
Міжшкільного 
виробничого 
центру 
(коворкінгу) та 
оранжереї 
(теплиці) 

Налагодження реалізації продукції на 
сезонних ярмарках-продажах у м. 
Баранівка; участь у конкурсах, виставках та 
фестивалях обласного і національного 
рівня 

01-12-20 БМРЦ відділ 
культури, сім'ї, 
молоді та 
спорту 

БМРЦ взяло участь в 3 
ярмарках, участь в 2 обласних 
подіях, не менше ніж в 10 подіях 
Баранівської ОТГ. Виручка за 
товари і послуги, 
виготовлені/надані МРЦ, 
становить не менше 50% 
загальних затрат на утримання 
БМРЦ без врахування 
заробітньої плати та 
комунальних послуг освітньої та 
гурткової частин. 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

3. ОРГАНІЧНЕ, 
БЕЗПЕЧНЕ і 
ЕНЕРГОЕФЕКТИ
ВНЕ 
СЕРЕДОВИЩЕ 

3.1.  забезпечення 
транспортної та інформаційної 
доступності усіх поселень 
громади  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Капітальний ремонт дорожнього покриття 
по вул. Звягельській буд. 35 до буд. №138 
в м. Баранівка Житомирської області 

01-12-20 заступник 
голови 
В.Савчук 

 налагодження якісних шляхів 
сполучення, передусім автодоріг 
по маршруту руху шкільних 
автобусів, авто екстреної 
медичної допомоги та 
громадського транспорту 

Висока  

3. ОРГАНІЧНЕ, 
БЕЗПЕЧНЕ і 
ЕНЕРГОЕФЕКТИ
ВНЕ 
СЕРЕДОВИЩЕ 

3.4.  зростання 
енергоефективності громади 

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.3.Продовж
ення заходів з 
енергозбереже
ння (дієва 
система 
Енергомонітор
ингу) 

Проведення днів сталої енергії 01-12-20 голспеціаліст з 
енергоменедж
менту 

енергоменедж
ери 
структурних 
підрозділів 

зменшення використання у 
домогосподарствах не 
енергоощадних побутових 
приладів, світло-приладів на 
10% в рік, зменшення 
енергоспоживання на 5 % в рік 

Висока  

3. ОРГАНІЧНЕ, 
БЕЗПЕЧНЕ і 
ЕНЕРГОЕФЕКТИ
ВНЕ 
СЕРЕДОВИЩЕ 

3.4.  зростання 
енергоефективності громади 

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.3.Продовж
ення заходів з 
енергозбереже
ння (дієва 
система 
Енергомонітор
ингу) 

Встановлення приладів обліку споживання 
тепла, електроенергії, води в комунальних 
закладах, установах, що сумарно 
споживають 2/3 енергоресурсів у громаді 

01-12-20 голспеціаліст з 
енергоменедж
менту 

енергоменедж
ери 
структурних 
підрозділів 

Зменшення споживання 
відповідних енергоресурсів не 
менше ніж на 5% за рік 

Висока  



3. ОРГАНІЧНЕ, 
БЕЗПЕЧНЕ і 
ЕНЕРГОЕФЕКТИ
ВНЕ 
СЕРЕДОВИЩЕ 

3.6.  відновлення екологічної 
системи громади, зокрема 
лісосмуг і лісових насаджень 

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.5.Впровадж
ення системи 
організації 
збору та 
утилізації 
твердих 
побутових 
відходів 

Закупівля контейнерів для сортування ТПВ 01-12-20 Відділ 
благоустрою 

відділ 
бухобліку, 
ек.розвитку, 
інвестицій та 
закупівель 

збільшення загальної кількості 
контейнерів до 31.12.2020 року - 
5 комплектів  

Середня  

4. ДРУЖНЄ 
УРЯДУВАННЯ 

4.3.  підвищення доступності 
лікарської допомоги та якості 
медичного забезпечення  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.5.Впровадж
ення системи 
організації 
збору та 
утилізації 
твердих 
побутових 
відходів 

Придбання санітарного автомобіля для 
АЗПСМ с.Кашперівка  

01-12-20 ЦПМСД  Зменшення викликів екстренної 
медичної допомоги на 5%, 
збільшення діагностування на 
ранніх стадіях хвороб на 2% у 
перший рік використання 
автомобіля 

Висока  

4. ДРУЖНЄ 
УРЯДУВАННЯ 

4.3.  підвищення доступності 
лікарської допомоги та якості 
медичного забезпечення  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Капітальний ремонт реанімаційного 
відділення КЦРЛ 

01-12-20 КЦРЛ  Надання медичної допомоги із 
дотриманням санітарних норм, 
кількість врятованих життів - на 5 
% більше 

Висока  

4. ДРУЖНЄ 
УРЯДУВАННЯ 

4.3.  підвищення доступності 
лікарської допомоги та якості 
медичного забезпечення  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Придбання санітарного автомобіля класу 
«В» або «С» 

01-12-20 КЦРЛ  зменшиться час (на 30% - до 30 
хв) доставки пацієнтів, які 
потребують спеціального 
обстеження або екстреної 
допомоги в обласні лікувальні 
заклади  

Середня  

4. ДРУЖНЄ 
УРЯДУВАННЯ 

4.3.  підвищення доступності 
лікарської допомоги та якості 
медичного забезпечення  

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Придбання УЗД апарату експертного класу 
з укомплектуванням 
датчиками:секторним,лінійним, 
вагінальним та з наявністю кардіологічної 
програми(для ультразвукового 
дослідження органів черевної 
порожнини,нирок,сечового 
міхура,матки,яєчників,передміхурової,моло
чної,щитовидної 
залоз,серця,судин,пренатальної 
діагностики вроджених вад плоду та 
новонароджених,головного мозку у дітей 
до 1-го року) 

01-12-20 КЦРЛ  Зменшення захворюваності 
населення за такими 
нозологіями: - Ішемічна хвороба 
серця. Стенокардія напруги (з 
198 у 2016р. до 131 до кінця 
2020 року – на 34% зменшення); 
- Ішемічна хвороба серця. 
Атеросклеротичний 
кардіосклероз (з 152 до 95 - на 
38%); - Гіпертонічна хвороба (з 
126 до 110 - на 13%); - Хронічне 
обструктивне захворювання 
легень (з 24 до 11 - на 54%); - 
Бронхіальна астма (з 11 до 4 – 
на 64%) ;- Деформуючий артроз 

Висока  



(з 90 до 30 – на 67%); - 
Туберкульоз (з 2 до 0 – на 
100%). Попередження первинної 
інвалідності внаслідок 
загального захворювання 
(зменшення з 7 випадків у 2016 
році до 2 у 2020 році)  

4. ДРУЖНЄ 
УРЯДУВАННЯ 

4.4.  підвищення доступності та 
якості послуг соціального 
захисту і соціального 
забезпечення 

ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

проведення інформаційних заходів щодо 
запровадження патронату над дитиною, 
розвитку сімейних форм виховання дітей як 
альтернативи інституційному догляду дітей 

01-12-20 служба у 
справах дітей 

 відсутність випадків потрапляння 
дітей в заклади інституційного 
догляду; підтримка сімей з 
дітьми, які перебувають у 
складних життєвих обставинах; 
збереження сім'ї для дитини 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

5. Моніторинг та 
оцінювання 

5.1 Моніторинг та оцінювання ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Проведення щоквартально за участі 
міського голови засідань Комітету з 
управління впровадженням Стратегії із 
заслуховуванням стану виконання завдань 
Дорожньої карти 

1-12-20 КУ "АМОР"  Виконання ДК-2020 - не менше 
80% 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

5. Моніторинг та 
оцінювання 

5.1 Моніторинг та оцінювання ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

ПІдготувати інформаційно-аналітичні 
матеріали (щоквартальний моніторинговий 
звіт) про стан виконання завдань 
Дорожньої карти та відповідні пропозиції до 
засідань КУВС 

01-12-20 КУ "АМОР" Радник з 
питань МЕР 

щоквартальний моніторинговий 
звіт 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

5. Моніторинг та 
оцінювання 

5.1 Моніторинг та оцінювання ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Підготувати пропозиції до проекту 
Дорожньої карти-2021 (з пропозиціями 
джерел фінансування відповідних видатків) 
для підготовки до розгляду на засіданні 
Комітету з управління впровадженням 
Стратегії 

1-12-20 КУ "АМОР" Радник з 
питань МЕР 

рішення сесії про прийняття 
Дорожньої карти-2021 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

5. Моніторинг та 
оцінювання 

5.1 Моніторинг та оцінювання ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Підготувати проект Плану місцевого 
економічного розвитку (МЕР) Баранівської 
ОТГ на наступний період (за узгодженням з 
Секретаріатом Ініціативи Європейської 
Комісії “Мери за економічне зростання”) та 
винести на розгляд сесії  

01-12-20 КУ "АМОР" КУ "АМОР" рішення сесії про прийняття 
Плану МЕР 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 



5. Моніторинг та 
оцінювання 

5.1 Моніторинг та оцінювання ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

ПІдготувати інформаційно-аналітичні 
матеріали (щоквартальний моніторинговий 
звіт) про стан виконання завдань 
Дорожньої карти та відповідні пропозиції до 
засідань КУВС 

10-04-20 КУ "АМОР" Радник з 
питань МЕР 

щоквартальний моніторинговий 
звіт 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

5. Моніторинг та 
оцінювання 

5.1 Моніторинг та оцінювання ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

ПІдготувати інформаційно-аналітичні 
матеріали (щоквартальний моніторинговий 
звіт) про стан виконання завдань 
Дорожньої карти та відповідні пропозиції до 
засідань КУВС 

10-07-20 КУ "АМОР" Радник з 
питань МЕР 

щоквартальний моніторинговий 
звіт 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

5. Моніторинг та 
оцінювання 

5.1 Моніторинг та оцінювання ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Підготувати інформаційно-аналітичні 
матеріали (щоквартальний моніторинговий 
звіт) про стан виконання завдань 
Дорожньої карти та відповідні пропозиції до 
засідань КУВС 

10-10-20 КУ "АМОР" Радник з 
питань МЕР 

щоквартальний моніторинговий 
звіт 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

5. Моніторинг та 
оцінювання 

5.1 Моніторинг та оцінювання ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Проведення щоквартально за участі 
міського голови засідань Комітету з 
управління впровадженням Стратегії із 
заслуховуванням стану виконання завдань 
Дорожньої карти 

15-04 КУ "АМОР"  Виконання ДК-2020 - не менше 
80% 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

5. Моніторинг та 
оцінювання 

5.1 Моніторинг та оцінювання ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Проведення щоквартально за участі 
міського голови засідань Комітету з 
управління впровадженням Стратегії із 
заслуховуванням стану виконання завдань 
Дорожньої карти 

15-07 КУ "АМОР"  Виконання ДК-2020 - не менше 
80% 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

5. Моніторинг та 
оцінювання 

5.1 Моніторинг та оцінювання ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Проведення щоквартально за участі 
міського голови засідань Комітету з 
управління впровадженням Стратегії із 
заслуховуванням стану виконання завдань 
Дорожньої карти 

15-10 КУ "АМОР"  Виконання ДК-2020 - не менше 
80% 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 



5. Моніторинг та 
оцінювання 

5.1 Моніторинг та оцінювання ПМЕР 1.Сприятливе 
середовище для 
розкриття 
підприємницького 
потенціалу кожного 
громадянина 

П1.2.Розбудов
а 
спроможності 
АМОР 

Забезпечити врахування видатків на 
виконання завдань Дорожньої карти-2021 
при підготовці проекту місцевого бюджету 
на 2021 рік 

15-12-20 відділ фінансів  фінансування за рахунок 
місцевого бюджету відповідних 
завдань Дорожньої карти-2020 

Висока  

4. ДРУЖНЄ 
УРЯДУВАННЯ 

4.2.  підвищення доступності та 
якості освітніх послуг 
(інфраструктура, кадри, 
фінансування) 

  Розробка Плану дій з реалізації ініціативи 
"Громада дружня до дітей та молоді" 

01.09.20 заступник 
голови 
В.Цицюра 

 Умови виконання ініціативи, 
збільшення видатків на розвиток 
дітей та молоді у видатках з 
місцевого бюджету на 5%, 
врахування потреб дітей т а 
молоді при формуванні 
місцевогобюджету 

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

3. ОРГАНІЧНЕ, 
БЕЗПЕЧНЕ і 
ЕНЕРГОЕФЕКТИ
ВНЕ 
СЕРЕДОВИЩЕ 

3.5.  підвищення безпеки у 
кожному поселенні громади (у 
вимірах безпеки на дорогах, 
громадської безпеки, 
пожежної, екологічної та ін) 

  

Провести аналіз використання відділом 
поліції відеокамер та монітору придбані за 
кошти місцевого бюджету 

01.03.20 заступник 
голови 
В.Савчук 

 Зменьшення ДТП на дорогах на 
1%, зменьшення хуліганських дій 
на вулицях міста на 5 випадків в 
рік, підвищення безпеки 
населення  

Не потребує 
фінансування 
з місц 
бюджету 

 

 

Секретар ради            О.В.Самчук 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
40 сесія  8 скликання 

 
12 лютого 2020 року                                                           № 2690 
 
 
Про Програму висвітлення  
діяльності Баранівської міської ради  
на 2020 рік  

 
Заслухавши інформацію першого заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Кокітко Н.В., відповідно до ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 6 Закону України «Про 
порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування в Україні засобами масової інформації», з метою висвітлення 
діяльності Баранівської міської ради,  актуальних питань об’єднаної 
територіальної громади, враховуючи рекомендації постійних комісій, міська 
рада 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
 1. Затвердити Програму висвітлення діяльності Баранівської міської 
ради на 2020 рік (додається). 
 
 2. Затвердити Положення про «Інформаційний бюлетень Баранівської 
громади» (додається). 
 
 3. Контроль за реалізацію заходів, передбачених Програмою, покласти 
на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради - Кокітко Н.В. та на постійну комісію з питань планування, 
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку Баранівської міської 
ради. 
 
 
Міський голова                                                                               А.О. Душко 
 

 



 

         ЗАТВЕРДЖЕНО 
        рішення 40 сесії 8 скликання 
        Баранівської міської ради  
        від 12.02.2020 року  № 2690        

 

 

 

 

 

 

 
Програма  

висвітлення діяльності  
Баранівської міської ради   

на 2020 рік 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
м. Баранівка  

 
 

1. Основні положення та спрямованість  програми                                                 
Програма висвітлення діяльності Баранівської міської ради на 2020 

рік (далі – Програма) розроблена відповідно до Конституції України, 
Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
інформацію», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової 
інформації», «Про державну підтримку засобів масової інформації та 
соціальний захист журналістів» та інших законодавчих актів. 

Баранівська міська рада висвітлює інформацію про свою діяльність у 
засобах масової інформації: на офіційному сайті, в соціальних мережах, 
друкованих періодичних виданнях, інформаційних бюлетенях, буклетах, 
брошурах, книгах. 

 

2. Мета програми  

Головною метою прийняття Програми є забезпечення прозорості та 
публічності діяльності Баранівської міської ради, а саме: 

 задоволення конституційних прав жителів громади на 
інформацію;  

 сприяння розвитку громадянського суспільства;  
 всебічне висвітлення діяльності Баранівської міської ради; 
 створення умов для всебічного висвітлення політичного, 

господарського, культурного, економічного, релігійного та соціального життя 
громади. 

Стратегічним пріоритетом Програми є сприяння у максимальній 
відкритості та прозорості діяльності Баранівської міської ради. 

 
3. Завдання та заходи програми 
Основними завданнями Програми є: 

 інформування мешканців громади про діяльність Баранівської 
міської ради; 
 висвітлення підсумків роботи Баранівської міської ради, виконання 

Програм соціально-економічного і культурного розвитку; 
 забезпечення виконання всіх вимог діючого законодавства України 

в сфері публічної інформації;  
  опублікування матеріалів щодо роботи житлово-комунального 

господарства, будівництва, інвестування проєктів тощо; 



 опублікування матеріалів про діяльність загальноосвітніх та дошкільних 
навчальних закладів; 
 опублікування матеріалів про діяльність закладів охорони здоров’я; 
 опублікування матеріалів щодо діяльності у сфері культури: проведення 

свят, концертів, фестивалів, конкурсів, масових заходів, виставок та ін.; 
 висвітлення різноманітних нарад, семінарів, навчань та інших заходів, 

які проводяться у Баранівській громаді; 
 публікація поздоровлень мешканців Баранівської міської ОТГ з 

державними, професійними, релігійними святами та різного роду ювілейними 
датами; 
 опублікування рішень сесій та виконавчого комітету міської ради; 
 висвітлення роботи депутатів Баранівської міської ради, їх звіти перед 

виборцями; 
 залучення громадськості до процесів формування державної політики, 

прийняття суспільно значущих рішень, проведення їх публічних обговорень;  
 інформаційна відкритість органу місцевого самоврядування; 
 публікація інформації, яка має бути оприлюднена згідно чинного 

законодавства щодо діяльності міської ради.  
 

 
4. Очікувані результати програми 
У результаті виконання Програми очікується: 

 всебічне висвітлення діяльності Баранівської міської ради; 
 запровадження постійного діалогу влади з територіальною громадою з 

метою залучення жителів до обговорення та вирішення питань місцевого 
значення; 
  підвищення результативності виконання міською радою своїх завдань 

та збільшення відповідальності їх представників перед територіальною 
громадою; 
 забезпечення конституційного права громадян на доступ до публічної 

інформації; 
 задоволення інформаційної потреби усіх соціальних груп населення 

незалежно від віку, статі, статусу, рівня освіти, релігійних, уподобань та інших 
особливостей; 
 забезпечення індивідуальних інформаційних потреб населення 

громади з отримання необхідної інформації стосовно діяльності 
Баранівського міського голови, Баранівської міської ради, її структурних 
підрозділів. 

Інформація (дані) розміщуються у обсязі достатньому для належного 
та об’єктивного інформування жителів громади про рішення та поточну 
діяльність Баранівського міського голови, Баранівської міської ради, її 
виконавчих органів, використання бюджетних коштів та комунального 



майна, виконання програм та інших актуальних питань життєдіяльності 
громади. 

 
 
5. Обсяги та джерела фінансування Програми 
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету та за рахунок інших джерел, не заборонених чинним 
законодавством. 

 
6. Контроль за ходом виконання Програми та її координація 
Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, 

здійснюється першим заступником міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів влади - Кокітко Н.В.  

Координатором Програми є провідний спеціаліст з інформаційної 
роботи відділу організаційно-кадрової роботи – Пилипко Л.О.  

 
 
Секретар  міської ради                                             О.В.Самчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

         ЗАТВЕРДЖЕНО 
        рішення 40 сесії 8 скликання 
        Баранівської міської ради  
        від 12.02.2020 року  № 2690       

 

 
Положення про  

«Інформаційний   бюлетень  Баранівської громади» 

 

1. Завдання і концепція інформаційного бюлетеня. 
1.1. Основною концепцією «Інформаційного бюлетеня Баранівської 

громади» (далі –Бюлетень) є те, що він є офіційним, друкованим,  
інформаційно-аналітичним засобом видання Баранівської міської ради.  

1.2. Бюлетень – це ефективний засіб інформування та комунікації з 
громадою, який створюється з метою інформування громадськості про 
діяльність Баранівської міської ради. 

 
2. Організація видання інформаційного бюлетеня та його 

інформаційне забезпечення. 
2.1.Вищим колегіальним органом управління діяльністю редакції 

Бюлетеня є відділ організаційно-кадрової роботи (провідний спеціаліст з інформаційної 

роботи віддулу організаційно-кадрової роботи   Пилипко Лариса Олексіївна). 
2.2.Розміщується в електронному вигляді на офіційному сайті 

Баранівської міської ради, у групі «Баранівська міська рада» в соціальній 
мережі Facebook та у друкованому вигляді розповсюджується серед жителів 
об`єднаної територіальної громади. 

2.3.Розповсюдження інформаційного бюлетеня відбувається 
безкоштовно через старостати. 

2.4.До розповсюдження Бюлетеня долучаються працівники закладів 
культури та бібліотек, соціальні робітники які працюють у старостинських 
округах. 

2.5.Координація діяльності по розповсюдженню Бюлетеня покладається 
на в.о. старост та відділ організаційно - кадрової роботи. 

 
3. Порядок видання Бюлетеня. 

3.1. Баранівська міська рада в особі Баранівського міського голови  
формує замовлення тиражу «Інформаційного бюлетеня Баранівської 



громади» в обсязі бюджетних призначень на дані цілі та визначає 
пріоритетність подання інформації. 

 
3.2.Відповідальність за випуск Бюлетеня покласти на провідного 

спеціаліста з інформаційної роботи відділу організаційно-кадрової 
роботи (далі - спеціаліст) - Пилипко Л.О., яка збирає, одержує і готує до 
друку інформаційні матеріали. 

3.3. Начальники всіх відділів, управлінь, структурних підрозділів, 
комунальних підприємств та установ Баранівської міської ради -  формують 
необхідну текстову, графічну інформацію та фотографії і надають провідному   
спеціалісту з інформаційної роботи відділу організаційно-кадрової роботи.    

3.4. Спеціаліст вносить відповідні правки і подає готовий до друку 
номер Бюлетеня на візування  першому заступнику міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів влади - Кокітко Н.В.  

3.5. Періодичність видання Бюлетеня має бути не менше раз в квартал. 
Тираж від 2,5 до 5 тисяч примірників. 
 
4. Мова видання 
4.1. Інформаційний  бюлетень  видається державною мовою. 
 
5. Засновник Бюлетеня  
5.1. Засновником «Інформаційного бюлетеня Баранівської громади» є 

Баранівська міська рада. 
 
6. Фінансові питання щодо Інформаційного бюлетеня  
6.1. Фінансування випуску «Інформаційного бюлетеня Баранівської 

громади» здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та за рахунок 
інших джерел, не заборонених чиним законодавством. 

 
 
Секретар  міської ради                                     О.В.Самчук 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
40 сесія 8 скликання 

 

12 лютого 2020 року                                                     № 2691 

 
Про затвердження розпоряджень 
міського голови прийнятих в  
міжсесійний період  

 

Заслухавши інформацію головного бухгалтера відділу  бухгалтерського 
обліку та економічного розвитку, інвестицій та закупівель Баранівської 
міської ради  Цимбалюк Л.А. про необхідність затвердження розпоряджень 
міського голови прийнятих в міжсесійний період, керуючись  ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити розпорядження міського голови прийняті в міжсесійний 
період, згідно з додатком (додається). 

 

Міський голова                                                                                  А.О.Душко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Додаток 

до рішення 40 сесії 8 скликання 
 Баранівської міської             

ради  від 12.02.2020р. № 2691 
 

 

1. Розпорядження  № 349-од від 23.12.2019р. «Про затвердження 
робочих проектів та зведених кошторисних розрахунків »  

2.Розпорядження № 25-од від 23.01.2020р. «Про внесення змін до 
міського бюджету» 

3. Розпорядження № 26-од від 23.01.2020р. «Про надання дозволу на 
виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт 
вуличного освітлення по вул.Ломоносова, м.Баранівка, Баранівського району 
Житомирської області» 

4. Розпорядження № 27-од від 23.01.2020р. «Про надання дозволу на 
виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт 
вуличного освітлення с.Середня, Баранівського району Житомирської 
області»  

5. Розпорядження № 28-од від 23.01.2020р. «Про надання дозволу на 
виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт 
вуличного освітлення с.Смолка, Баранівського району Житомирської област» 

6. Розпорядження № 36-од від 03.02.2020р. «Про внесення змін до 
міського бюджету»  

7. Розпорядження № 38-од від 03.02.2020р. «Про надання дозволу на 
передачу дров»  

  

Секретар ради        О.В.Самчук 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
40 сесія 8 скликання 

 
12 лютого 2020 року                                                  № 2692  

Про затвердження програми  
зайнятості населення Баранівської  
міської об’єднаної територіальної громади  
на 2020 рік 

Відповідно до статті 18 Закону України «Про зайнятість населення», з 
метою забезпечення реалізації державної політики зайнятості та соціального 
захисту населення від безробіття на території  Баранівської об’єднаної 
територіальної громади, на підставі прогнозування надання соціальних послуг 
незайнятому населенню та забезпечення фінансування цих послуг, керуючись 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійних комісій, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

 1. Затвердити програму зайнятості населення Баранівської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік (додається). 

 2. Проводити  роботу щодо виконання заходів по збереженню діючих, 
відновлення та створення нових робочих місць на підприємствах, в установах 
та організаціях Баранівської міської об’єднаної територіальної громади. 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань 
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 
(Нечипорук Д.В.) та на комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, 
фізкультури, спорту та соціального захисту населення (Пашкевич А.А.). 

 
 

Міський голова                        А.О. Душко 
                                                                                    



 
 

 
          ЗАТВЕРДЖЕНО 
         рішення 40 сесії 8 скликання  
         Баранівської міської ради  
         від 12.02.2020 р. № 2692 
 

 
ПРОГРАМА 

зайнятості населення  
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади 

на 2020 рік 

Мета програми - забезпечення реалізації державної політики зайнятості та соціального 
захисту населення від безробіття на території  Баранівської міської ради, на підставі 
прогнозування надання соціальних послуг незайнятому населенню та забезпечення 
фінансування цих послуг. 
Завдання програми: 

 вдосконалювати форми та методи, співпраці з роботодавцями на території Баранівської 
міської ради та сприяти зацікавленості у співпраці; 

 збільшити обсяги працевлаштування незайнятого населення, яке мешкає на території 
Баранівської міської ради, на вільні та новостворені робочі місця; 

 сприяти розвитку підприємницької ініціативи серед безробітних, проживаючим на 
території селищної ради та забезпечувати їх працевлаштування шляхом виплати 
одноразової допомоги по безробіттю для відкриття власної справи; 

 забезпечити зростання обсягів залучення місцевих безробітних до громадських та інших 
робіт тимчасового характеру; 

 підвищувати конкурентоспроможність безробітних на регіональному ринку праці шляхом 
збільшення обсягів профнавчання, перенавчання та підвищення кваліфікації безробітних; 

 вдосконалювати форми та методи співпраці між центром зайнятості, селищною радою, 
місцевим безробітним населенням та роботодавцями, покращити організацію масових 
заходів з місцевим населенням;  

 спільно з центром зайнятості проводити зустрічі  з роботодавцями на території ради щодо 
працевлаштування зареєстрованих безробітних з числа ВПО (внутрішньо переміщених 
осіб) та   демобілізованих учасників АТО. 
 
 

ДЕРЖАВА ГАРАНТУЄ У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ: 
 вільне обрання місця застосування праці та виду діяльності, вільний вибір або 
зміну професії; 
 одержання заробітної плати (винагороди) відповідно до законодавства; 
  професійну орієнтацію з метою самовизначення та реалізації здатності особи до 
праці; 
  професійне навчання відповідно до здібностей та з урахуванням потреб ринку 
праці; 
  підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за 
робітничими професіями; 
  безоплатне сприяння у працевлаштуванні, обранні підходящої роботи та 
одержанні інформації про ситуацію на ринку праці та перспективи його розвитку; 
  соціальний захист у разі настання безробіття; 



  захист від дискримінації у сфері зайнятості, необґрунтованої відмови у найманні 
на роботу і незаконного звільнення; 
 додаткове сприяння у працевлаштуванні окремих категорій громадян. 

 
БЕЗРОБІТТЯ 

Статус безробітного може набути: 
1) особа працездатного віку до призначення пенсії (зокрема на пільгових умовах або за 

вислугу років), яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених 
законодавством доходів, готова та здатна приступити до роботи; 

2) інвалід, який не досяг встановленого статтею 26 Закону України "Про 
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" пенсійного віку та отримує пенсію по 
інвалідності або соціальну допомогу відповідно до законів України "Про державну 
соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" та "Про державну соціальну 
допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам"; 

3) особа, молодша 16-річного віку, яка працювала і була звільнена у зв'язку із змінами 
в організації виробництва і праці, зокрема припиненням або перепрофілюванням 
підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності (штату) працівників. 

2. Статус безробітного надається зазначеним особам за їх особистою заявою у разі 
відсутності підходящої роботи з першого дня реєстрації у територіальних органах 
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості 
населення та трудової міграції, незалежно від зареєстрованого місця проживання чи місця 
перебування. 

Для набуття статусу безробітного особа подає до територіального органу заяву про 
надання статусу безробітного, форма якої затверджується наказом центрального органу. 

Разом із заявою подаються: 
паспорт громадянина України; 
довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків;  
трудова книжка, у разі наявності; 
диплом або інший документ про здобуту освіту чи професійну підготовку, у разі 

наявності. 
У разі відсутності паспорта громадянина України подається або: 
довідка про реєстрацію місця проживання, видана житлово-експлуатаційною 

організацією або органом внутрішніх справ; 
посвідка на постійне проживання або посвідчення біженця (якщо особа іммігрант, 

іноземець або особа без громадянства, яка постійно проживає в Україні); 
посвідка особи, яка потребує додаткового захисту (якщо особа потребує додаткового 

захисту); 
посвідка особи, якій надано тимчасовий захист (якщо особі надано тимчасовий 

захист); 
свідоцтво про народження (якщо особа не досягла 16 років). 
Якщо особа, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це 
відповідний орган державної податкової служби, подає паспорт з відміткою „Про право 
здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта”. 

Особа, яка втратила трудову книжку, подає дублікат трудової книжки або довідку з 
архівної установи про прийняття та звільнення з роботи, або цивільно-правовий договір чи 
документ, який підтверджує період зайнятості особи. 

За бажанням особи реєстрація здійснюється незалежно від її зареєстрованого місця 
проживання та/або перебування. 

 
Зареєстровані  безробітні мають право на: 

1) безоплатне одержання від територіальних органів центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції: 

послуг з пошуку підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, в тому числі на 
громадські та інші роботи тимчасового характеру; 



консультаційних, інформаційних та профорієнтаційних послуг з метою обрання або 
зміни виду діяльності (професії); 

інформації про свої права та обов'язки як безробітного; 
відомостей про себе, які містяться в Єдиній інформаційно-аналітичній системі; 
2) матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги відповідно до 

Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок 
безробіття" та Закону України «Про зайнятість населення»; 

3) збереження права на виплату допомоги по безробіттю на період участі у громадських 
та інших роботах тимчасового характеру (тривалістю до 180 днів, зокрема у разі заміщення 
тимчасово відсутнього працівника) у розмірах, встановлених до укладення ними 
строкового трудового договору на участь у таких роботах; 

4) оскарження, у тому числі до суду, дій або бездіяльності державних органів, органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, їх посадових осіб, що 
призвели до порушення прав щодо зайнятості особи. 
 

СПРИЯННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ 
 
Заходи щодо сприяння зайнятості населення: 

1) професійна орієнтація та професійне навчання; 
2) стимулювання діяльності роботодавців, спрямованої на створення нових робочих 

місць та працевлаштування безробітних; 
3) створення умов для самозайнятості населення та підтримка підприємницької 

ініціативи; 
4) сприяння забезпеченню молоді першим робочим місцем та запровадження стимулів 

для стажування на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми 
власності, виду діяльності та господарювання, фізичних осіб, які застосовують найману 
працю, молоді, яка навчається; 

5) сприяння зайнятості інвалідів; 
6) забезпечення участі безробітних у громадських роботах та інших роботах 

тимчасового характеру. 
Роботодавцю, який протягом 12 календарних місяців забезпечував створення нових 

робочих місць, працевлаштовував на них працівників і упродовж цього періоду щомісяця 
здійснював їм виплату заробітної плати в розмірі не менше ніж три мінімальні заробітні 
плати за кожну особу, протягом наступних 12 календарних місяців за умови збереження 
рівня заробітної плати в розмірі не менше ніж три мінімальні заробітні плати за кожну таку 
особу щомісяця за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених у бюджеті 
Пенсійного фонду України, компенсуються фактичні витрати у розмірі 50 відсотків суми 
нарахованого єдиного внеску за відповідну особу за місяць, за який він сплачений, у 
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 
У разі зменшення штатної чисельності працівників та фонду оплати праці роботодавець 
втрачає право на компенсацію. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Основні показники стану ринку праці  
 
 

№ 
п/п 

Показник Всього  
по району 

В тому числі по 
громаді 

1. Звернулося за сприянням у 
працевлаштуванні незайнятих громадян 
протягом 11 місяців 2019 року 
 
 

2173 
 
В т.ч.       853 
 б\р 

1263 
 
В т.ч.          691 
 б\р 

2. Працевлаштовано незайнятих громадян 
протягом 11 місяців 2019  року 
 
 

1059 854 

3 Отримали профінформаційні послуги 
 
 

осіб      4098 
послуг    7888 

2759 

4 Приймало участь в громадських роботах та 
роботах тимчасового характеру 
 
 
 

 
88 

 
47 

5 Пройшли професійне навчання 
 
 
 

182          95 

6 Чисельність незайнятих громадян, які 
перебувають (прогнозовано) на обліку в 
службі зайнятості станом на 01.01.2020 року 
 
 

 910 
облік   380 
б\р       530 

365 
облік     75 
б\р       290 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Обсяги працевлаштування незайнятих громадян, які проживають на території  
Баранівської об’єднаної територіальної громади на вільні та новостворені робочі 

місця у 2020  році  
Населені пункти: м. Баранівка, смт. Полянка,с.Будисько, с. Берестівка, с. 

Мирославль, с. Зрубок, с. Ситисько, с. Зеремля, с. Вишнівка, с. Середня, с. Жарі, с. 
Деревищина, с. Йосипівка, с.Табори, с. Марківка, с. Глибочок, с. Стара Гута, с. 
Смолдирів, с.Червонопрапорне, с. Іванівка, с. Суємці, с. Володимирівка, с. 
Кашперівка, с. Гриньки, с. Озерянка, с. Ялишів, с. Явне, с. Лісове, с. Рогачів, с. 
Острожок, с. Млини, с. Рудня, с. Вірля, с. Климентіївка 

 
    

Найменування  показника Кількість 
безробітних, 

осіб 

Термін 
виконання 

 

Відповідальний 
 

1. Працевлаштовано на вільні та 
новостворені робочі місця 

854 Протягом 
року 

Директор, 
начальник відділу 

надання соц. послуг, 
начальник відділу 

взаємодії з 
роботодавцями 

 
Державна підтримка молодих працівників, залучених до роботи в селах і 

селищах 
 3 метою залучення до роботи за відповідною професією (спеціальністю) в селах і 

селищах молодому працівнику, який уклав трудовий договір на строк не менш як три роки 
з підприємствами, установами та організаціями, що розташовані у таких населених пунктах, 
надається житло на строк його роботи та одноразова адресна допомога у десятикратному 
розмірі мінімальної заробітної плати за рахунок коштів Державного бюджету України у 
порядку та за переліком професій (спеціальностей), затверджених Кабінетом Міністрів 
України. У разі якщо молодий працівник пропрацює в такому населеному пункті не менше 
десяти років, житло передається йому у власність. 

Розширення можливостей для підвищення конкурентоспроможності молоді 
 Студенти вищих та учні професійно-технічних навчальних закладів, що здобули 

професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник", 
"молодший спеціаліст", "бакалавр", "спеціаліст" та продовжують навчатися на наступному 
освітньо-кваліфікаційному рівні, мають право проходити стажування за професією 
(спеціальністю), за якою здобувається освіта, на підприємствах, в установах та організаціях 
незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, на умовах, визначених 
договором про стажування у вільний від навчання час. 

Метою стажування є набуття досвіду з виконання професійних завдань та обов'язків, 
удосконалення професійних знань, умінь та навичок, вивчення та засвоєння нових 
технологій, техніки, набуття додаткових компетенцій. 

Порядок укладення договору про стажування та типову форму договору затверджує 
Кабінет Міністрів України. 

Строк стажування за договором не може перевищувати шести місяців. 
Запис про проходження стажування роботодавець вносить до трудової книжки. 
Стажування проводиться за індивідуальною програмою під керівництвом працівника 

підприємства, установи, організації, який має стаж роботи за відповідною професією 
(спеціальністю) не менш як три роки. 



Робота керівників стажування, призначених з числа працівників підприємства, 
організації, установи, може оплачуватися підприємством, організацією, установою за 
рахунок коштів, передбачених на підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації 
кадрів, додатково на строк стажування щомісяця у розмірах не менше 5 відсотків суми 
основної заробітної плати, яку вони отримують за основним місцем роботи. 

 
Розширення можливостей для підвищення конкурентоспроможності громадян 

віком старше 45 років 
 Особи віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років, мають 

право до досягнення встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове 
державне пенсійне страхування" пенсійного віку на одноразове отримання ваучера для 
підтримання їх конкурентоспроможності шляхом перепідготовки, спеціалізації, 
підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів 
економічної діяльності. Вибір професії (спеціальності) із затвердженого переліку, форми та 
місця навчання здійснюється особою. 

 Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання, але не може 
перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
установленого законом. 

Оплата ваучера здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового 
державного соціального страхування України на випадок безробіття виходячи з його 
фінансових можливостей. 

Порядок видачі територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, ваучерів та 
перелік професій, спеціальностей та напрямів підвищення кваліфікації, для навчання за 
якими може бути виданий ваучер, затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

 
ПІДХОДЯЩА РОБОТА ДЛЯ БЕЗРОБІТНОГО 

 
 Підходящою для безробітного вважається робота, що відповідає освіті, професії 
(спеціальності, кваліфікації) особи. Пошук підходящої роботи здійснюється 
територіальним органом у якому зареєстрований безробітний з урахуванням доступності 
місця роботи з використанням транспортного обслуговування, встановленої рішенням 
місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної ради. За згодою особи, 
підбір роботи може здійснюватися також в інших регіонах. Робота є підходящою для 
безробітного, якщо запропонована заробітна плата є не нижчою розміру заробітної плати за 
останнім місцем роботи, з урахуванням середнього рівня заробітної плати, що склався за 
минулий місяць у регіоні, де особа зареєстрована, як безробітна. Якщо середній рівень 
заробітної плати, що склався за минулий місяць у регіоні, нижчий заробітної плати особи 
за останнім місцем роботи, підходящою є робота з рівнем заробітної плати, що не менша 
середнього рівня у регіоні. 

Під час пропонування підходящої роботи безробітному враховується середній 
розмір заробітної плати за останнім місцем його роботи, який розраховується за даними 
Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування про 
щомісячну заробітну плату протягом періоду трудової діяльності. 
  Підбір підходящої роботи для інвалідів здійснюється з урахуванням довідки до акта 
огляду медико-соціальної експертної комісії з висновком про умови та характер праці та 
індивідуальної програми реабілітації інваліда. Підбір підходящої роботи для інвалідів (у 
тому числі шляхом розумного пристосування існуючого або створення нового робочого 



місця) здійснюється відповідно до його професійних знань, навичок та з урахуванням його 
побажань щодо умов праці. 
  Якщо відсутні документи, що підтверджують трудову діяльність та/або освіту особи, 
підбір підходящої роботи здійснюється за професіями, що не потребують спеціальних 
знань, навичок та умінь. 
 Для зареєстрованих безробітних, які не мають професії (спеціальності) і вперше 
шукають роботу, підходящою вважається робота, яка потребує первинної професійної 
підготовки, зокрема безпосередньо на робочому місці. 
 Для громадян, які не працювали за попередньо здобутими професіями (спеціальностями) 
понад 12 місяців, підходящою вважається робота, яку вони виконували за останнім місцем 
роботи, а робота за здобутими раніше професіями (спеціальностями) може вважатися 
підходящою за умови попереднього підвищення кваліфікації за направленням 
територіального органу з урахуванням потреби ринку праці. 
  У разі коли, протягом шести місяців з дня реєстрації, безробітному неможливо підібрати 
роботу за його професією, підходящою роботою вважається участь у громадських та інших 
роботах тимчасового характеру, тривалість яких перевищує один місяць, та робота, що: 

не потребує спеціальних знань, навичок та умінь; 
потребує зміни професії з урахуванням його здібностей, стану здоров'я і 

професійного досвіду, доступних для нього видів навчання та потреби ринку праці регіону, 
де зареєстрований безробітний. 
  Для громадян, які бажають відновити трудову діяльність після тривалої (більше як 12 
місяців) перерви (крім громадян, яким до досягнення пенсійного віку встановленого 
статтею 26 Закону України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” 
залишилося два і менше років), підходящою роботою також вважається участь в 
громадських роботах, а також інших роботах тимчасового характеру, що відповідають їх 
освіті, професії (спеціальності), професійному досвіду, зокрема, за спорідненими 
професіями, тривалість яких перевищує один місяць. 

У разі отриманням громадянином професії за направленням територіального органу 
підходящою вважається робота за новою і за попередньою професією. 

Підходящою не може вважатися робота, якщо:  
пов'язана із зміною місця проживання громадянина без його згоди; 
місце роботи розташоване за межами доступності з використанням послуг 

транспортного обслуговування, встановленої рішенням місцевої державної адміністрації, 
виконавчого органу місцевої ради; 

умови праці не відповідають правилам і нормам, встановленим законодавством про 
працю та про охорону праці; 

на запропонованому місці роботи заробітна плата нижча за встановлений законом 
розмір мінімальної заробітної плати або не забезпечуються гарантії щодо своєчасності її 
виплати; 

умови праці на запропонованому місці роботи не відповідають стану здоров'я 
громадянина, що підтверджено медичною довідкою. 

 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ ТА ІНШИХ РОБІТ ТИМЧАСОВОГО 
ХАРАКТЕРУ 

 
Громадські роботи є видом суспільно корисних оплачуваних робіт в інтересах 

територіальної громади, які організовуються для додаткового стимулювання мотивації до 
праці, матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб і виконуються ними на 
добровільних засадах. 

Категорії осіб, які залучаться до громадських та інших робіт тимчасового 
характеру: 

 особи, зареєстровані в територіальному органі в установленому законодавством порядку як 
безробітні (далі – зареєстровані безробітні);  



 особи, які не зареєстровані в територіальному органі як безробітні, але виявили бажання 
брати участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру (далі – інші особи); 

 працівники, які втратили частину заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення 
передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням 
(скороченням) виробництва продукції без припинення трудових відносин (далі – 
працівники, які втратили частину заробітної плати). 

До громадських та інших робіт тимчасового характеру відносяться: 
найпростіші роботи, що потребують знань для використання простих завдань, у 

деяких випадках із використанням ручних інструментів, та/або із значними фізичними 
зусиллями; 

кваліфіковані роботи, що потребують кваліфікації та/або досвіду роботи.  
Громадські роботи, що відповідають потребам певної територіальної громади або 

задовольняють суспільні потреби територіальних громад, організовуються місцевими 
державними адміністраціями, виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад 
за участю територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, на договірних засадах. 

Організація та проведення громадських робіт здійснюється на підставі укладання 
договору про організацію та фінансування громадських робіт між місцевим органом влади, 
територіальним органом та роботодавцем, який укладається в межах одного календарного 
року. У разі, якщо роботодавцем є місцевий орган влади – договір про організацію та 
фінансування громадських робіт укладається між місцевим органом влади та 
територіальним органом. 

Фінансування організації громадських робіт здійснюється за рахунок коштів 
місцевих бюджетів та коштів Фонду пропорційно рівними частинами у разі участі в таких 
роботах зареєстрованих безробітних та працівників, які втратили частину заробітної плати 
(у межах строку зупинення виробництва), а за рахунок коштів місцевих бюджетів, 
роботодавців та інших джерел, не заборонених законодавством – у разі участі інших осіб. 

Кошти на організацію громадських робіт спрямовуються на: 
оплату основної та додаткової заробітної плати осіб, визначеної відповідно до частин 

першої та другої статті 2 Закону України „Про оплату праці”; 
сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі 

- єдиний внесок), в тому числі в період тимчасової непрацездатності в межах строкового 
трудового договору;  

оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності в межах дії строкового 
трудового договору; 

оплату проїзду в межах регіону до місця проведення робіт та у зворотному напрямку 
осіб, які беруть участь в громадських роботах; 

оплату медичного та наркологічного огляду (у разі потреби); 
придбання малоцінних та швидкозношуваних предметів, господарських матеріалів 

та інших матеріальних ресурсів, необоротних матеріальних активів, їх ремонт та 
обслуговування.  

Витрати на оплату праці та нарахування єдиного внеску сумарно повинні становити не 
менше 80 відсотків від планового кошторису до договору про організацію та фінансування 
громадських робіт. 

Зареєстрованим безробітним надається оплачувана перерва в період їх участі в 
громадських або роботах тимчасового характеру не більше 8 годин на місяць, для 
відвідування, з урахуванням часу на проїзд, територіального органу з метою пошуку 
роботи, а у разі наявності пропозиції підходящої роботи – відвідування роботодавця.  



 Зареєстрований безробітний зобов’язаний відвідати територіальний орган протягом 
14 робочих днів після закінчення строкового трудового договору. У разі невідвідування 
зареєстрованим безробітним  територіального органу у визначений строк реєстрація 
безробітного в зазначеному органі припиняється. У разі реєстрації, або перереєстрації 
особи в територіальному органі таким особам період участі в громадських роботах 
враховується до страхового стажу. 

 
Обсяги організації громадських та інших робіт тимчасового характеру на території  

Баранівської об’єднаної територіальної громади у 2020 році 
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с.Табори, с. Марківка, с. Глибочок, с. Стара Гута, с. Смолдирів, с.Червонопрапорне, с. 
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КОМПЕНСАЦІЯ РОБОТОДАВЦЯМ ВИТРАТ У РОЗМІРІ ЄДИНОГО ВНЕСКУ НА 

ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ  
Право на компенсацію має роботодавець, який працевлаштовує на нове робоче місце 

строком не менше ніж на два роки за направленням територіального органу зареєстрованих 
безробітних з таких категорій громадян: 

 діти - сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; 
 особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування; 
 молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і 

вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної 
(невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання 
чи служби) і яка вперше приймається на роботу; 



 особи, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України 
„Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” залишилося 10 і менше років; 

 інваліди, які не досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26  Закону України „Про 
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”; 

 один з батьків або особа, яка їх замінює і: 
- має на утриманні дітей віком до шести років; 
- виховує без одного з подружжя дитину віком  до 14 років або дитину – інваліда; 
- утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або 

інваліда І групи  (незалежно від причини інвалідності). 
Роботодавець, який є суб’єктом малого підприємництва та який працевлаштовує на нове 
робоче місце в пріоритетних видах економічної діяльності строком не менше ніж на два 
роки за направленням територіального органу зареєстрованих безробітних, має право на 
компенсацію незалежно від категорії працевлаштованих безробітних. 
 Компенсація виплачується протягом одного року з дня працевлаштування безробітного. 
Компенсація не виплачується у разі, коли роботодавець: 

 має заборгованість із сплати єдиного внеску та/або страхових внесків на 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування; 

 визнаний у встановленому порядку банкрутом або стосовно нього порушено справу про 
банкрутство. 
 Роботодавець може перевести працівника, за якого здійснюється компенсація на інше 
робоче місце постійного характеру за його згодою. При цьому умови праці та гарантії 
зайнятості у цього роботодавця, встановлені на день працевлаштування, не можуть бути 
погіршені. Переведення не може бути здійснено за рахунок скорочення чисельності або 
штату працівників до закінчення обумовленого строку працевлаштування працівника. 

У разі звільнення працівника, за якого виплачувалася компенсація, з ініціативи 
роботодавця, до закінчення дворічного строку з дня працевлаштування, виплачена 
компенсація в повному обсязі повертається залежно від джерела фінансування компенсації. 
Якщо на звільнене робоче місце за направленням територіального органу в період 
отримання компенсації працевлаштовується інший безробітний такої ж категорії, виплата 
компенсації триває. У такому випадку тривалість виплати компенсації  та строк 
працевлаштування обраховуються сумарно. 

 Роботодавець протягом 5 робочих днів інформує територіальний орган про 
звільнення або переведення працівника на інше робоче місце. 

У разі досягнення працівником, за якого виплачувалась компенсація, пенсійного віку 
та призначення пенсії, відповідно до статті 26 Закону України „Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування” або призначення пенсії на пільгових умовах, встановлення 
йому інвалідності або зняття інвалідності та продовження ним роботи, виплата компенсації 
продовжується до закінчення встановленого періоду отримання компенсації. 

 
КОМПЕНСАЦІЯ РОБОТОДАВЦЯМ ВИТРАТ У РОЗМІРІ ЄДИНОГО ВНЕСКУ НА 

ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ  
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СТИМУЛЮВАННЯ САМОЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ ТА СТВОРЕННЯ 

НОВИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ СУБ'ЄКТАМИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 
 Для стимулювання самозайнятості населення, підприємницької ініціативи 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості 
населення та трудової міграції, забезпечує надання безоплатних індивідуальних і групових 
консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності із 
залученням на громадських засадах працівників органів державної влади у порядку, 
встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики. 

Безробітним з числа застрахованих осіб, які виявили бажання провадити 
підприємницьку діяльність, виплачується допомога по безробіттю одноразово для 
організації такої діяльності. 

У разі припинення або нездійснення підприємницької діяльності упродовж двох років 
з дня державної реєстрації юридичної особи чи фізичної особи - підприємця така особа не 
має права на чергове отримання допомоги по безробіттю одноразово для організації 
підприємницької діяльності. 

 
 

Забезпечення працевлаштування безробітних, які проживають на території території  
Баранівської об’єднаної територіальної громади у 2020 році 

шляхом отримання одноразової допомоги по безробіттю для відкриття власної 
справи. 
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ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ ТА ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ 
Професійна орієнтація осіб, які звернулися до територіальних органів центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та 
трудової міграції 

 Професійна орієнтація осіб, які звернулися до територіальних органів центрального 
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та 
трудової міграції, здійснюється шляхом: 

1) професійного інформування, що полягає у наданні відомостей про трудову 
діяльність та її роль у професійному самовизначенні особи, інформації про стан ринку 
праці, зміст та перспективи розвитку сучасних професій і вимоги до особи, форми та умови 
оволодіння професіями, можливості професійно-кваліфікаційного і кар'єрного зростання, 



що сприятиме формуванню професійних інтересів, намірів та мотивації особи щодо 
обрання або зміни виду трудової діяльності, професії, кваліфікації, роботи; 

2) професійного консультування, спрямованого на оптимізацію професійного 
самовизначення особи на основі виявлення її індивідуально-психологічних характеристик, 
особливостей життєвих ситуацій, професійних інтересів, нахилів, стану здоров'я та з 
урахуванням потреби ринку праці; 

3) проведення професійного відбору, що полягає у встановленні відповідності особи 
вимогам, які визначені для конкретних видів професійної діяльності та посад. 

2. Порядок надання послуг з професійної орієнтації осіб затверджується центральним 
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціальної політики. 

 
 Професійне навчання зареєстрованих безробітних - професійна підготовка, 

перепідготовка та підвищення кваліфікації, спрямовані на здобуття та удосконалення 
професійних знань, умінь та навичок, підвищення конкурентоспроможності на ринку праці, 
що здійснюються за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального 
страхування України на випадок безробіття. 

Порядок професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
зареєстрованих безробітних затверджується центральним органом виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, разом з 
центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, молоді та спорту та за 
погодженням з репрезентативними всеукраїнськими об'єднаннями організацій 
роботодавців відповідно до законодавства про соціальний діалог. 

 Професійне навчання зареєстрованих безробітних організовується територіальними 
органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
зайнятості населення та трудової міграції, на замовлення роботодавця або для 
самозайнятості, провадження підприємницької діяльності з урахуванням побажань 
безробітних і здійснюється у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, на 
підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності 
та господарювання. 

Для підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці, сприяння їх 
самозайнятості територіальні органи центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, організовують 
професійне навчання за укрупненими (інтегрованими) робітничими професіями та іншими 
професіями, що користуються попитом на ринку праці. 

Порядок відбору навчальних закладів для організації професійного навчання 
зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання за рахунок коштів Фонду 
загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 
затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері зайнятості населення та трудової міграції. 

Організація професійного навчання безробітних здійснюється територіальними 
органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
зайнятості населення та трудової міграції, на договірних засадах з безробітними, 
роботодавцями, навчальними закладами в порядку, затвердженому центральним органом 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової 
міграції. 

Роботодавці - замовники кадрів беруть участь у визначенні змісту навчання, 
кваліфікаційній атестації безробітних, надають робочі місця для їх виробничого навчання, 
виробничої практики або стажування. 

За безробітним, який проходить професійне навчання за направленням територіальних 
органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
зайнятості населення та трудової міграції, зберігається виплата допомоги по безробіттю у 
розмірах і в строки, що встановлені відповідно до законодавства. 

Безробітні можуть підтвердити результати неформального професійного навчання за 
робітничими професіями за направленням територіальних органів центрального органу 



виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової 
міграції, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

 
 

Місце та завдання ЦПТО в системі державної служби зайнятості України. 
ЦПТО ДСЗУ − це професійно-технічний навчальний заклад системи державної 

служби зайнятості, який задовольняє потреби незайнятого населення в отриманні 
конкурентоспроможних професій (спеціальностей), а також забезпечує потреби 
роботодавців у кваліфікованої робочій силі, яка володіє необхідними професійними 
компетенціями.  

Створення державною службою зайнятості мережі ЦПТО сприятиме розширенню 
спектра освітніх послуг для безробітних громадян, підвищенню ефективності професійної 
підготовки дорослого населення, забезпеченню гнучкості в реагуванні на зміни в економіці 
і на ринку праці, здійсненню в стислі терміни якісної професійної підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації як кваліфікованих робітників, так і осіб без 
професії. Професійне навчання  в ЦПТО організовується за професіями, окремими видами 
робіт, що користуються попитом на регіональних ринках праці, перш за все за новими та 
перспективними професіями (спеціальностями), та професіями, потреба в яких виникне у 
перспективі, а також для зайняття підприємницькою діяльністю та самозайнятістю. У 
ЦПТО не передбачається підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня слухачів.  

Основними завданнями ЦПТО є:  

 організація професійного навчання незайнятого населення за направленням центрів 
зайнятості, працюючого персоналу підприємств – на замовлення роботодавців, окремих 
громадян – відповідно до їх бажання за кошти юридичних та фізичних осіб; 

 забезпечення якості професійного навчання відповідно до вимог професійних і освітніх 
стандартів та роботодавців до рівня професійної компетентності працівників; 

 оперативне реагування на потреби роботодавців щодо професій (спеціальностей), 
компетенцій, якими мають володити працівники; 

 удосконалення змісту начального процесу на основі розширення соціального діалогу з 
роботодавцями, зокрема, залучення їх до розробки навчальних програм, модернізації 
матеріально-технічної бази, організації виробничої практики;  

 розроблення та впровадження в процес навчання інтенсивних методик і технологій 
освіти дорослих. 

Основними напрямами діяльності ЦПТО є: адміністративна (організаційна), 
навчально-виробнича, навчально-методична, фінансово-господарська та комерційна. 

Адміністративна та фінансово-господарська діяльність передбачає: 
- розроблення концепції розвитку ЦПТО, структури, штатного розпису бюджетної програми, 

проекту кошторису (у т.ч. спецфонд). 
- визначення переліку професій, підготовка матеріалів для ліцензування та атестації ЦПТО. 
-  

Організація та забезпечення профнавчання включає: 
- визначення форм та методів навчання; 
- розроблення правил прийому; плану-графіку формування та наповнення груп; 

регіонального компоненту змісту навчання, робочих навчальних планів та програм спільно 
з роботодавцями; 

- організацію навчального процесу, в тому числі виробничого навчання (практики) слухачів; 
підвищення кваліфікації, стажування майстрів виробничого навчання, викладачів 
спецдисциплін на підприємствах; 

- атестацію педагогічних працівників;  
- навчально-методичне забезпечення навчального процесу; 
- здійснення контролю з організацією та якістю навчально-виробничого процесу; 
- здійснення інформаційно-роз’яснювальної роботи. 



Центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості (далі ЦПТО ДСЗ) 
є державним навчальним закладом ІІІ атестаційного рівня. Орієнтовна структура ЦПТО 
ДСЗ відповідно до статутної діяльності представлена наступними складовими: 

 
  
 

 

 
 
 

 

 

Організація навчально – виробничого процесу в ЦПТО ДСЗ 
Впровадження технології дозволить: 
- впорядкувати внутрішнє управління ЦПТО;  
- забезпечити програмно-цільовий підхід в управлінні навчальним закладом; 
- запровадити сучасну етику управлінської діяльності, що базується на 

принципах взаємоповаги та позитивної мотивації; 
- створити систему моніторингу ефективності  управлінських рішень, їх впливу 

на якість та результативність освітніх послуг та показники працевлаштування 
випускників; 

- впровадити іноваційні технології в навчально-виробничий процес; 
- удосконалити механізм ліцензування та атестації ЦПТО застосувати нові 

підходи ; 
- вирішити проблему кадрового забезпечення на основі раціонального підбору, 

відбору, розстановки, підготовки та підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних 
працівників. 

Направленню громадян на профнавчання передує робота з розроблення графіка 
формування навчальних груп на поточний рік, який складається ЦПТО на основі:  

- опрацювання інформації щодо поточних та перспективних потреб ринку праці у 
робітничих кадрах; 

- визначених та затверджених обсягів навчання відповідно до бюджетної програми; 
- наявних у ЦПТО ліцензій на здійснення освітньої діяльності за професіями та 

узгодженого переліку професій, за якими буде здійснюватися ліцензування впродовж року. 
Інформація про діяльність ЦПТО та графік формування навчальних груп на 

поточний рік розміщується на веб – сайті ЦЗ  не пізніше, ніж за місяць. Корегування 
останнього можливе не частіше ніж один раз на місяць. 

Відповідно до сформованого графіку та затверджених обсягів Регіональні центри 
зайнятості та ЦПТО формують проекти договорів на організацію профнавчання за 
конкретною професією та видом навчання. 

 
 

Професійне навчання безробітних громадян 
 

Професійна підготовка, перепідготовка або підвищення кваліфікації безробітних 
громадян є одним з видів соціальних послуг, зорієнтованих на забезпечення ефективної 
політики зайнятості населення, підвищення конкурентоспроможності особистості на ринку 
праці. Пройти професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації 
безробітному пропонується у випадках: 

Адміністративно – 
господарський сектор  
(директор, заступники 
директора, бухгалтерська 
служба, працівники та фахівці ) 

 

Навчально – виробничий  
сектор (викладачі, майстри 
виробничого навчання, 
методична служба) 

Виробничо – комерційний сектор  
(навчальні господарства за галузевим 
спрямуванням; навчально – практичні 
та експериментальні майданчики)  

 

Філія, 

 відділення за галузевим спрямуванням,  консультативний пункт  



 неможливості підібрати підходящу роботу через відсутність у громадянина необхідної 
професійної підготовки; 

 необхідності змінити кваліфікацію у зв'язку з відсутністю роботи, яка відповідає 
професійним навикам громадянина; 

 втрати здатності виконання роботи за попередньою професією; 
 пошуку роботи вперше і відсутності професії. 

 
Професійне навчання безробітних громадян здійснюється за рахунок коштів фонду 

сприяння зайнятості населення . Період проходження професійного навчання зараховується 
до зального та безперервного трудового стажу. 

 
На сьогодні пріоритетним напрямком при організації професійного навчання 

безробітних є навчання під конкретне замовлення роботодавця з подальшим 
працевлаштуванням безробітного. 

Одним з різновидів навчання безробітних на замовлення роботодавця є стажування та 
індивідуальне навчання безпосередньо на підприємстві. 

Стажування є одним із видів підвищення кваліфікації робітників та фахівців з вищою 
освітою з числа безробітних. Стажування безробітних здійснюється з метою набуття та 
удосконалення практичних знань, умінь та навичок щодо виконання професійних обов'язків 
на посадах з урахуванням вимог роботодавців в межах здобутої професійної освіти; набуття 
досвіду та удосконалення професійного рівня і ділових якостей; забезпечення 
конкурентоспроможності безробітних на ринку праці шляхом набуття додаткових знань. 
На стажування направляються безробітні, які раніше здобули професійну освіту і 
потребують досвіду практичної роботи за набутою професією , або ті, які тривалий час не 
працювали І бажають відновити чи удосконалити свої знання в практичній діяльності. 
Стажування безробітних проводиться на конкретних посадах або робочих місцях 
підприємств на основі договорів з центром зайнятості. Стажування безробітних, як 
правило, проводиться на підприємствах за умови подальшого працевлаштування Їх на 
конкретні робочі місця. 

Індивідуальне навчання застосовується за умови, коли підприємства мають потребу 
в робітниках певної професії в обмеженій кількості, наприклад від 1 до 6 осіб. Таке 
навчання організовується безпосередньо на виробництві. Роботодавець, який замовляє 
підготовку фахівців за індивідуальною формою навчання, по закінченню навчання 
зобов'язаний працевлаштувати безробітних, які пройшли навчання. 

 
Забезпечення професійної підготовки безробітних, які проживають 

 на території міської ради у 2020 році 
 

Професійне 
навчання 
 

   кількість 
   чоловік 

Термін виконання Відповідальний 

1.Курсова 
підготовка 
 
 

 
79 

 
Протягом року 

Начальник відділу надання 
соц. послуг,  

2.Курсова 
перепідготовка 
 
 

 
- 

 
Протягом року 

Начальник відділу надання 
соц. послуг 

3.Підвищення 
кваліфікації 
 
 

 
- 

 
Протягом року 

Начальник відділу надання 
соц. послуг 



4.Стажування 
безпосередньо на 
підприємстві 
 

 
- 

 
Протягом року 

Начальник відділу надання 
соц. послуг 

5.Індивідуальне     
навчання 
безпосередньо на 
підприємстві. 

 
- 

 
Протягом року 

Начальник відділу надання 
соц. послуг 

 
 

Секретар ради        О.В.Самчук 
 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
40  сесія 8 скликання 

 
12 лютого 2020 року                                                          № 2693 
 
Про внесення змін в структуру та штатний розпис 
управління соціального захисту населення  
Баранівської міської ради 
 
 З метою  ефективного виконання повноважень органу місцевого самоврядування у 
сфері соціального  захисту  населення Баранівської міської ради, керуючись ст.25, пунктом 
5 частини першої ст. 26, пунктом 6 частини четвертої ст. 42, частиною першою ст. 54  
Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до наказів 
Міністерства соціальної політики України від 29.03.2017 № 518 «Про затвердження 
Випуску 80 "Соціальні послуги" Довідника кваліфікаційних характеристик професій 
працівників», та від 01.10.2012 № 612 «Про затвердження Порядку атестації соціальних 
працівників, інших фахівців, що надають соціальні та реабілітаційні послуги», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, 
спорту та соціального захисту населення , міська рада   
 
ВИРІШИЛА: 

 
  1. Внести зміни до додатку 1 рішення 33 сесії 8 скликання № 1948 від 11 липня 2019 
року « Про затвердження структури та загальної чисельності працівників управління 
соціального захисту населення Баранівської міської ради в новій редакції»:  

1.1 вивести з 01 березня 2020 року з штатного розпису центру надання соціальних 
послуг управління соціального захисту населення Баранівської міської ради посади: 
 - фахівець із соціальної роботи ІІ категорії – 4 штатних одиниці; 
  1.2 ввести з 01 березня 2020 року в штатний розпис центру надання соціальних 
послуг управління соціального захисту населення Баранівської міської ради посади: 

- фахівець із соціальної роботи І категорії – 3 штатних одиниці;  
- фахівець із соціальної роботи – 1 штатна одиниця. 



2. Заступнику начальника управління соціального захисту населення – директор 
центру надання соціальних послуг Баранівської міської ради Нікітчиній Н.В. забезпечити 
внесення змін до штатного  розпису. 

3. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію з питань 
освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення  
(Пашкевич А.А.) та на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
міської ради (Цицюру В.О.). 
 
 
Міський голова                                                                    А.О.Душко                                     

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
  40 сесія  8  скликання 

12 лютого 2020 року                                                                         №  2694                                      
 

Про затвердження Програми 
соціальної підтримки учасників  
АТО/ ООС,членів  
сімей загиблих АТО/ООС 
 у 2020 році ( далі – Програма) 
 

Відповідно до  Законів України « Про місцеве самоврядування», «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», на виконання обласної Програми 
соціальної підтримки учасників АТО/ООС, членів сімей загиблих учасників 
АТО/ООС у 2020 році, затвердженої рішенням сесії обласної ради від 18.12.2019 № 
17/25, з метою соціального захисту пільгової категорії населення на території 
об’єднаної територіальної громади, враховуючи рекомендації постійних комісій,  
міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Інформацію про стан виконання  Програми «Про затвердження Програми 

соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних 
сил, членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції та операції 
об’єднаних сил у 2019 році» взяти до відома. 

2. Затвердити Програму соціальної підтримки учасників АТО/ООС, членів 
сімей загиблих АТО/ООС у 2020 році, (далі Програма) (додається). 

 3. Відділу фінансів міської ради передбачити кошти з місцевого бюджету для 
фінансування даної Програми на 2020 рік.  

4. Управлінню соціального захисту населення Баранівської міської ради 
(Нікітчина Н.В.) інформувати про хід виконання Програми у 2021 році. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального 
захисту населення (Пашкевич А.А.), на постійну комісію з питань планування  
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Ничипорук Д.В.) та 



заступника міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради      Цицюру 
В.О. 

 
 

Міський голова         А.О.Душко 

 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО  
рішення 40 сесії 8 скликання  
Баранівської міської ради  
від 12.02.2020 року     № 2694 
 

Програма  
соціальної підтримки учасників АТО/ООС, членів сімей загиблих 

учасників АТО/ООС у 2020 році (далі – Програма) 

І. Загальна характеристика Програми 

1. Ініціатор розроблення 
Програми 

Баранівська міська рада 

2. Розробник Програми Управління соціального захисту населення 
Баранівської міської ради 

3. Виконавець Програми Управління соціального захисту населення 
Баранівської міської ради ; комунальне 
некомерційне підприємство «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги» Баранівської 
міської ради 

5. Учасники Програми Обласна рада, Баранівська міська рада, 
управління соціального захисту населення  
Баранівської міської ради, департамент праці, 
соціальної та сімейної  політики 
облдержадміністрації, управління охорони 
здоров’я облдержадміністрації, Житомирський 
обласний центр по нарахуванню та 
здійсненню соціальних виплат, заклади 
охорони здоров’я  

6. Термін реалізації 
Програми 

2020 рік 

7. Перелік місцевих 
бюджетів, які беруть 
участь у виконанні 
Програми  

 Обласний бюджет, бюджет Баранівської 
міської ради 



8. Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для 
реалізації Програми 
(всього) 

У межах фінансових можливостей 

 

у тому числі 
бюджетних коштів: 

У межах фінансових можливостей 

 

з них: коштів 
обласного бюджету  

У межах фінансових можливостей 

 

кошти міського 
бюджету  

У межах фінансових можливостей 

9. Основні джерела 
фінансування 
Програми 

Обласний бюджет, бюджет Баранівської 
міської ради 

 

II. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма 
 

21 листопада 2013 року почалася Революція Гідності, сотні людей 
вийшли на Майдан Незалежності з мирним протестом проти раптового 
скасування владою підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. 
Але мирний протест закінчився сотнями постраждалих, які на сьогодні 
потребують медичної допомоги. 

Крім того, з початку антитерористичної операції у Донецькій та 
Луганській областях найбільше осіб із числа АТО/ООС та членів сімей 
загиблих учасників АТО/ООС, які у ході виконання службових обов’язків 
отримали поранення різного ступеня важкості та потребують медичної 
реабілітації. 

Таким чином, в умовах сьогодення саме зазначені категорії населення 
потребують підвищеної уваги з боку владних структур, органів місцевого 
самоврядування, громадських організацій. 

III. Визначення мети Програми 
  
Програму розроблено з метою: 
- забезпечення обстеження, лікування, санаторно-курортного лікування 

та медичної реабілітації в тому числі стоматологічного (хірургічного, 
терапевтичного) зубного протезування, забезпечення ендопротезуванням, 
протезуванням органів серцево-судинної системи, інтраокулярними лінзами 
учасників Революції Гідності, АТО/ООС та членів сімей загиблих АТО/ООС, 
які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України; 
 

ІV. Шляхи і засоби розв'язання проблеми, обсяг та джерела 
фінансування, строки та етапи виконання Програми 
 



1. Питання щодо надання грошової допомоги особам, які брали участь у 
АТО/ООС, на забезпечення обстеження, лікування, санаторно-курортного 
лікування та медичної реабілітації розглядаються робочою групою, утвореною 
спільним розпорядженням голови обласної державної адміністрації та голови 
обласної ради від 28.03.2014 №58/18 (зі змінами). 

2. Робоча група розглядає документи та приймає рішення, яке 
оформлюється відповідним протоколом. Протокол підписується усіма 
членами робочої групи, присутніми на засіданні. 

3.Баранівська міська рада керується протоколами робочої групи. 

4. Ресурсне забезпечення Програми 

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити 
до виконання Програми 

Всього витрат на виконання 
Програми, тис. грн 
 

1 2 

Обсяг ресурсів (всього): У межах фінансових 
можливостей  

у тому числі обласний бюджет У межах фінансових 
можливостей 

міський бюджет У межах фінансових 
можливостей 

V. Перелік завдань (напрямів) і заходів Програми та результативні 
показники 

1. Основні завдання Програми: 

- відновлення та попередження порушених внаслідок захворювання або 
травми різних функцій, забезпечення оптимальної реалізації фізичного, 
психічного і соціального потенціалу учасників Революції Гідності, учасників 
АТО/ООС та членів сімей загиблих осіб під час участі в АТО/ООС, які 
захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, 
досягнення максимальної фізичної, психічної, соціальної, професійної та 
економічної повноцінності. 

2.  Результативні показники та виконання заходів Програми за 
видатками 
 

 Назва показника 
Одиниця 
виміру 

Значення показника 
2020  рік 

I Показники продукту 
1 Кількість осіб, що потребують лікування та 

медичної реабілітації осіб 261 



 

 

 

VI. Порядок використання коштів  на надання грошової допомоги 
для лікування, санаторно-курортного лікування та медичної реабілітації 

1.На отримання грошової допомоги для лікування, санаторно – 
курортного лікування та медичної реабілітації мають право зареєстровані на 
території Баранівської об’єднаної територіальної громади особи, які 
постраждали під час проведення АТО/ООС та яким установлено статус 
учасника бойових дій  та осіб прирівняних до них згідно з статтею 12 або особи 
з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої 
статті 6 та пунктів 10-14 частини другої статті 7, статті 16 Закону України « 
Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а також сім’ї, 
зазначені в абзаці 8,14 частини 1 статті 10 цього Закону. 

2.Грошова допомога надається на: 

- проведення стаціонарного лікування в закладах охорони здоров’я, 
визначених управлінням охорони здоров’я обласної державної адміністрації, 

- стоматологічну (хірургічну, терапевтичну) допомогу, 

- зубне протезування, 

- заходи медичної реабілітації, у тому числі санаторно – курортне 
лікування. 

3. Плани лікування та медичної реабілітації визначаються індивідуально 
профільними комісіями в установах, перелік, яких затверджений управлінням 
охорони здоров’я облдержадміністрації. 

4. Перелік документів, які подаються на розгляд профільних комісій: 

 - заява встановленого зразка (додаток 1); 

- копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я, по –батькові, 
назву уповноваженого органу, що його видав, та дату видачі документу; 

- копія довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки 
платника податків( не надається фізичними особами, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номеру облікової 
картки платника податків і мають відмітку в паспорті); 

- копія посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю 
внаслідок війни. У разі відсутності даних посвідчень – документ, що засвідчує 
участь у АТО/ООС; 

2 Кількість осіб, що потребують зубопротезування осіб 25 
ІІ Показники ефективності 
1 Середній розмір допомоги на лікування та медичну 

реабілітацію 
грн. 1194 



- для лікування та медичної реабілітації – направлення комунального 
некомерційного підприємства « Центр первинної медико–санітарної допомоги 
» Баранівської міської ради; 

- для санаторно - курортного лікування – санаторно - курортна картка 
(форма № 072/о), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я 
України від 28.07.2017 № 527. 

5.Профільними комісіями, згідно з результатами розгляду наданого 
пакету документів та проведеного обстеження, пацієнту видається 
направлення до профільного закладу з рекомендованим планом лікування 
або санаторно-курортних послуг. 

6. Лікувально-профілактичні, санаторно-курортні заклади, щомісяця, 
непізніше 5 числа, надають управлінню охорони здоров’я 
облдержадміністрації, списки осіб, які фактично пройшли курс лікування, 
санаторно-курортного лікування або реабілітації із зазначенням періоду 
перебування у лікувально-профілактичному закладі  та розрахунки 
фактичних витрат ( акти виконаних робіт – для стоматології, послуг зубного 
протезування).  

7. Граничний розмір грошової допомоги на лікування не повинен 
перевищувати норми грошових витрат на харчування та медикаменти в 
лікувально – профілактичних закладах ветеранів війни, затверджені 
постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 № 34, крім важких 
випадків, які вимагають застосування дорого вартісних медикаментів. 

8.Грошова допомога не надається на дорого вартісні види 
стоматологічних послуг, а саме: 

- облицювання металокерамікою та металопластмасою; 

- дентальну імплантацію; 

- протезування на імплантах; 

- бюгельне протезування на замковому кріпленні; 

-терапевтичне лікування з використанням світло полімерних матеріалів. 
 

Послуги з естетичного та дорого вартісного протезування надаються з 
доплатою за власні кошти пацієнта. 

9.Надання грошової допомоги на лікування та медичну реабілітацію 
здійснюється на умовах співфінансування: 50 відсотків за рахунок коштів 
обласного бюджету, 50 відсотків за рахунок  міського бюджету , а на 
санаторно – курортне лікування 100 відсотків за рахунок коштів обласного 
бюджету. 

10. Для забезпечення співфінансування до 15 числа щомісяця 
Баранівській міській раді доводиться витяг з протоколу засідання робочої 
групи разом з реєстром осіб, які отримали відповідні послуги. 

11. Управління соціального захисту населення Баранівської міської ради 
щомісяця до 25 числа забезпечує перерахування коштів лікувально – 
профілактичним закладам за фактично надані послуги. 



                      VII. Порядок використання коштів та надання грошової 
допомоги на протезування. 

1. На отримання грошової допомоги на протезування мають право 
зареєстровані на території Баранівської міської ОТГ особи, які постраждали 
під час проведення АТО/ООС та яким установлено статус учасника бойових 
дій  та осіб, прирівняних до них згідно з статею 12 або осіб з інвалідністю 
внаслідок війни відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та 
пунктів 10-14 частини другої статті 7, статті 16 Закону України « Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». 

2. Грошова допомога надається на послуги з : 

- ендопротезування; 

- протезування органів серцево – судинної системи; 

- протезування інтраокулярними лінзами. 
3. Перелік документів, які подаються на розгляд профільної комісії 

комунального некомерційного підприємства «Обласна клінічна лікарня ім. 

О.Ф.Гербачевського» Житомирської обласної ради::  

     заява встановленого зразка ( додаток 1); 

     копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я, по – батькові, назву 
уповноваженого органу, що його видав, та дату видачі документа та сторінок 
на яких зазначено останнє місце реєстрації; 

     копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової карки 
платника податків ( не надається фізичними особами, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 
картки платника податків і мають відмітку в паспорті); 

    копія посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок 
війни. У разі відсутності даних посвідчень – документ, що засвідчує участь у 
антитерористичній операції або операції об’єднаних сил. 

VІII . Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Координацію і контроль за виконанням Програми здійснюють  
постійні комісії: з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, 
спорту та соціального захисту населення; з питань планування фінансів, 
бюджету та соціально - економічного розвитку.  

Контроль за дотриманням бюджетного законодавства здійснюється в 
установленому законодавством порядку. 

 

Секретар ради                                                                      О.В.Самчук 
 

                                        
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Додаток 1 
                                                                     до Програми 
 
                                                                    Голові профільної комісії з розгляду 
                                                                    питань, пов’язаних із обстеженням, 
                                                                    лікуванням, санаторно-курортним 
                                                                    лікуванням та медичної реабілітації 
                                                                    учасників антитерористичної операції 
                                                                    та операції об’єднаних сил 
                                                                    ________________________________ 
                                                                                             (ПІБ) 

                                                                    ________________________________ 
                                                                                                        (ПІБ особи, яка подає заяву) 

                   _________________________________________________________ 
                                                                                           (адреса постійного проживання сім’ї) 

 
                
                                        З А Я В А 

Прошу надати грошову допомогу на обстеження, лікування, 
санаторно-курортне лікування та медичну реабілітацію відповідно до 
медичного висновку ________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(повна назва закладу охорони здоров’я, що видав висновок) 

Грошову допомогу прошу перерахувати _______________________________ 
__________________________________________________________________ 
         (повне найменування санаторно-курортного, лікувально-профілактичного закладу) 

Копії документів відповідно до Програми соціальної підтримки АТО/ООС, 
членів сімей загиблих АТО/ООС у 2020 році, додаються на ________ арк. 
 
____ _____________ 202_ року 

________________________________________________________________ 
                                (підпис, ініціали та прізвище особи, яка подає заяву) 
 
 
 

 
                        



 
 
 
 
 
 
 

 
 БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
40 сесія 8 скликання 

 
12 лютого 2020 року                                                                     №2695 
                                              
Про відхилення проекту рішення «Про внесення  
змін до рішення 27 сесії 8 скликання №1560  
від 21 грудня 2018 року «Про затвердження  
структури та загальної чисельності працівників  
апарату міської ради та її виконавчих органів»  
 

Відповідно до частини 2 статті 75 Регламенту Баранівської міської ради, 
затвердженого рішенням міської ради від 16.12.2015 року №72, зі змінами, 
внесеними рішеннями міської ради від 17.02.2017 року №92 та від 12.10.2017 
року №610, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
         
 1. Відхилити проект рішення «Про внесення змін до рішення 27 сесії 8 
скликання №1560  від 21 грудня 2018 року «Про затвердження структури та 
загальної чисельності працівників апарату міської ради та її виконавчих 
органів».  
 
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань 
прав людини, законності, депутатської діяльності і етики (Підгурський М.П.). 
 

  
Міський голова                        А.О.Душко 
                                                                                     

 



 

 

 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
40 сесія 8 скликання 

 
  12 лютого  2020 року                                                     № 2696 
 
Про списання непридатних транспортних засобів     
з  балансу Баранівської міської ради 
 
 
          Розглянувши лист начальника відділу благоустрою та житлово-
комунального   господарства   Баранівської міської  ради  Виховського С.А. 
№139 від 14.01.2020р. щодо списання непридатних транспортних засобів, які 
знаходяться на балансі Баранівської міської ради, керуючись ст.26, ст.30 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 
комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг 
міська рада: 
 
 ВИРІШИЛА:      
 
        1. Надати дозвіл на списання транспортних засобів, непридатних для 
подальшого використання, які знаходяться на балансі Баранівської міської 
ради, а саме:  
         1) Мотоцикла «Днєпр», інвентарний №10500001, реєстраційний номер 
60-70 ЖИЗ, 1991 року випуску, первісною вартістю 3760 грн, 100-відсотковий 
знос;                                                                                                                                                       
         2) Автомобіля ЛуАЗ, інвентарний №10500022, реєстраційний номер АМ 
3634 АМ, 1993 року випуску, первісною вартістю 1788 грн, 100-відсотковий 
знос. 
    2. Провести процедуру списання та оформити акти списання основних 
засобів згідно вимог чинного законодавства. 



    3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва  та сфери послуг (Курбатов В.А.). 
 
Міський голова                                                                        А.О.Душко    
 

                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
       40 сесія 8 скликання 

 
12 лютого 2020 року                                                    № 2697 
 
 
Про передачу твердого палива (дров) з  балансу 
Баранівської міської ради на баланс відділу культури 
сім'ї, молоді та спорту Баранівської міської ради, 
КП «Баранівка міськводоканал» та Баранівському 
сектору У ДСНС України у Житомирській області 
 
 
          Розглянувши лист начальника відділу культури, сім'ї, молоді та спорту 
Баранівської міської ради Ошатюк Н.Б.  № 15 від 21.01.2020р., лист директора 
КП «Баранівка міськводоканал» Деревянка Ю.С. №4 від 10.01.2020р. та лист 
начальника районного сектору майора служби цивільного захисту У ДСНС 
України у Житомирській області Богдана Хотяна №594 від 22.10.2019р. щодо 
передачі  твердого палива (дров) з балансу Баранівської міської ради на баланс 
даних організацій, керуючись ст.25, ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 
промисловості, підприємництва та сфери послуг міська рада: 
 
 ВИРІШИЛА:    
   
        1. Надати дозвіл на передачу твердого палива (дров) з балансу 
Баранівської міської ради на баланс відділу культури, сім'ї, молоді та спорту 
Баранівської міської ради в кількості 4,31 м3  на суму 2433,05 грн для потреб 
Міського стадіону.  
 



   2. Надати дозвіл на передачу твердого палива (дров) з балансу 
Баранівської міської ради на баланс КП «Баранівка міськводоканал» в 
кількості 4 м3  на суму 2258,05 грн для обігріву готелю «Случ».  
 
 
          3. Надати дозвіл на передачу твердого палива (дров) з балансу 
Баранівської міської ради на баланс Баранівському районному сектору 
Управління ДСНС України у Житомирській області в кількості 40,85 м3  на 
суму 23060,40 грн задля підтримання температурного режиму в приміщеннях 
15 ДПРЧ. 
 
          4. Провести процедуру приймання-передачі твердого палива (дров) та 
оформити акти приймання-передачі згідно вимог чинного законодавства. 
 
    5. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва  та сфери послуг (Курбатов В.А.). 
 
 

Міський голова                                                                        А.О.Душко    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
40 сесія 8 скликання 

 
 

12 лютого 2020 року                                                                     № 2698 
 
Про виконання «Програми соціального  
і економічного розвитку Баранівської  
міської об’єднаної територіальної  
громади на 2019 рік» за 2019 рік 
 
          Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР, відповідно до Закону України «Про 
державне прогнозування та розроблення програм соціально-економічного 
розвитку України», заслухавши інформацію головного бухгалтера відділу 
бухгалтерського та економічного розвитку, інвестицій та закупівель міської 
ради Цимбалюк Л.А. про виконання «Програми соціального і економічного 
розвитку Баранівської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» 
за 2019 рік, міська  рада: 
                ВИРІШИЛА: 
      1. Взяти до відома  звіт про виконання «Програми соціального і 
економічного розвитку Баранівської міської об’єднаної територіальної 
громади на 2019 рік» за 2019 рік, згідно додатку. 
     2.  Рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій об’єднаної 
територіальної громади відповідно до повноважень проаналізувати роботу 
ввірених підприємств за 2019 рік, виявити причини допущених недоліків та 
накреслити конкретні заходи щодо їх усунення. 
         Особливу увагу звернути на ефективність використання ресурсів: 
земельних, виробничих, трудових, фінансових, реалізацію заходів з 
енергозбереження, залучення інвестицій, банківських кредитів та інших 
грошових ресурсів у виробничу діяльність, а також погашення заборгованості 
по всіх платежах до бюджету. 



      3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань 
планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку 
(Нечипорук Д.В.). 
 
 
Міський голова                                                                                 А.О.Душко  
 
         Додаток 
       до рішення  40 сесії 8 с кликання  
       Баранівської міської ради   
       від 12.02.2020 р. № 2698 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Звіт   
про виконання «Програми соціального і економічного розвитку 

Баранівської міської об’єднаної  
територіальної громади на 2019 рік»  

за 2019 рік 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

          З початку 2019 року робота виконавчого комітету міської ради та його 
структурних підрозділів була направлена на реалізацію завдань та заходів 
Програми соціального і економічного розвитку Баранівської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2019 рік. 

      Внесені зміни спрямовані на підвищення рівня благоустрою та 
інфраструктури населених пунктів Баранівської територіальної громади. 
             Завдяки  виваженій та принциповій  позиції виконкому ради   
забезпечено  стабільність на території ради по основним напрямкам 
забезпечення життєдіяльності ОТГ. 
 

Бюджет громади  
 
Протягом року було спрямовано кошти як місцевого бюджету, так і 

субвенції державного бюджету  на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій.  

Основними по наповненню бюджету об’єднаної територіальної громади 
є доходи від місцевих податків і зборів (податок з доходів фізичних осіб, 
земельний податок, орендна плата за землю, акцизний збір, єдиний податок, 
податок на нерухоме майно тощо). 

                                                                                                        (грн.) 
№ 
п/п 

Доходи бюджету ОТГ 2019 рік Сума 
надходження 

1 Податок  на доходи фізичних осіб 38 095 899 
2 Податок на прибуток підприємств 70 541 
3 Рентна плата та плата за використання 

інших природних ресурсів 
3 728 061 

4 Акцизний податок 3 387 170 
5 Єдиний податок 11 586 437 
6 Плата за надання адміністративних послуг 911 167 
7 Державне мито 66 090 
8 Податок на майно, в. т.ч.: 6 310 062 
 Земельний податок з юридичних осіб 802 018 
 Земельний податок з фізичних осіб  506 921 
   



 
В спеціальному фонді міського  бюджету передбачено власні 

надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів 
міського  бюджету. 

За 2019 ріку отримано трансфертів в  сумі 120 500 614 грн. 
 
Органи місцевого самоврядування 
 
У звітному періоді 2019 року здійснювалося надання консультацій, 

роз'яснень установам, підприємствам, організаціям і громадянам, що 
зверталися з питань компетенції відділів, що функціонують у міській раді. 

Протягом звітного року підготовлено та проведено 12 сесій міської ради 
та 4 позачергових засідання, на яких прийнято 1103 рішення, з яких 787 
виконано, 316 - перебувають на контролі.  

За 2019 рік проведено 16 засідань виконавчого комітету міської ради на 
яких прийнято 287 рішень.  

За звітний період міським головою видано 1133 розпорядження, з них: 
- основна діяльність – 351; 
- особовий склад (кадрові) – 322; 
- щорічні оплачувані відпустки та відпустки у зв’язку з навчанням - 227; 
- короткострокові відрядження – 233. 
За 2019 рік до  Баранівської міської ради  надійшло 718 звернень, які 

розглянуто та надано відповіді, в тому числі 447 звернень - на отримання 
одноразової грошової допомоги на лікування та у зв’язку з важким 
матеріальним становищем на загальну суму 425,1 тис. грн. 

З метою забезпечення прозорості та відкритості у діяльності 
Баранівської  об’єднаної територіальної громади спеціалістами, в межах їх 
повноважень, постійно розміщується відповідна інформація про свою 
діяльність (зокрема рішення сесій та рішення виконкомів) на офіційному веб-
сайті громади. Будь-які фінансові дії відображаються в електронній системі 
публічних закупівель ProZorro та Е-Дата. 

На утримання органів місцевого самоврядування за 2019 рік  із 
загального фонду бюджету здійснено видатків на загальну суму 14 076 656 
грн. , з них видатки становлять на: 

- оплату праці  та нарахування на оплату праці – 13 042 003 грн.; 
- придбання ПММ, канц.товарів та господарських товарів -  315 770 грн.; 
- оплата послуг (крім комунальних) – 267 370 грн.; 
- видатки на відрядження – 33 107 грн.; 
- оплата комунальних послуг 387 713 грн.; 
- інші поточні видатки (податки)  30 693 грн. 



         Кредиторська заборгованість по видатках станом на 01.01.2020 року 
становить 293 208 грн.  

 
Інші видатки у сфері державного управління становлять 559 266 грн.,  з 

них: 
- придбання квіткової та сувенірної продукції – 117 455 грн.; 
- оплата послуг (крім комунальних) – 76 348 грн.; 
- видатки на відрядження (депутатам) -  3 180 грн.; 
- виплати до грамоти міської ради та матеріальна допомога – 152 956 грн.; 
- інші поточні видатки (вiдшкодування втрат с/г виробництва на 

земельній дiлянцi комунальної власності в с.Рогачiв, виготовлення технічної 
документації на приміщення) – 209 327 грн. 
        За рахунок даних коштів були здійснені видатки згідно Програми «Фонд 
на виконання депутатських повноважень». За 2019 рік депутатами міської 
ради було використано 70925 грн. (виплата матеріальної допомоги, придбання 
сувенірної продукції та господарських матеріалів). 
 
           Благоустрій населених пунктів ОТГ 
 

 Відділом благоустрою та житлово-комунального господарства 
міської ради забезпечується функціонування і подальше вдосконалення 
системи збору і вивезення твердих побутових відходів від населення, станом 
на 01.01.2020 укладено :  

у місті - 3630 договорів, що становить 80 % від загальної кількості 
домоволодінь; 

по старостатах громади - 2889 договорів, що становить 80,3%. 
Від юридичних осіб (227 договорів по місту та 44 договори по населених 

пунктах громади). За 2019 рік було вивезено на сміттєзвалище 4 605,5 тон 
сміття. 

 Спецавтомобілем (автовишка), здійснюються висотні роботи, в тому 
числі зрізання аварійних дерев на території Баранівської громади. Протягом 
року видалено 15 дерев на приватній території за заявами громадян, проведено 
кронування 70 дерев, видалено 150 дерев згідно проведених обстежень. 
Витрати на утримання даної вишки за рік становлять 479,063 тис. грн. 

Проведено заміни ламп вуличного освітлення у кількості 700 шт. на що 
витрачено 105 тис. грн. 

Придбано посадкового матеріалу та висаджено  на клумбах міста на 
суму 30 тис. грн.  

Протягом року ремонтними роботами було охоплено 12  вулиць та 
провулків міста, селища та  сіл  об’єднаної громади, на яких проводився 
ямковий ремонт або ремонт дорожнього покриття шляхом підсипання 



відсівом або щебеневою сумішшю. Грейдерування доріг проведено на 15 
вулицях громади. 

Загалом на благоустрій населених пунктів громади за 2019 рік витрачено 
коштів загального фонду 6 971 574 грн. з них видатки становлять на: 

- оплату праці  та нарахування на оплату праці – 4 691 595 грн.; 
- придбання ПММ, канц.товарів та господарських товарів -  1 305 

013грн.; 
- оплата послуг (крім комунальних) – 168 371 грн.; 
- оплата комунальних послуг (електроенергія) -  806 575 грн. 
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року становить 

165 508 грн. 
Спільно з підприємцями проведено ремонт тротуарів по вул. Соборна у 

м. Баранівка. На дані цілі спрямовано коштів місцевого бюджету:  
- на придбання бруківки та бордюр в сумі -118,7 тис. грн.; 
    - на оплату за виконані роботи – 51,8 тис. грн. 
Згідно укладених угод взяли участь у проведенні даних робіт АТ 

«Ощадбанк» (9650 грн.), ФОП Сидорівська Олена Федорівна (26 тис. 801 грн.), 
ФОП Левченко Олександр Миколайович (4165 грн.), ТОВ «Полісся-Продукт» 
(22 тис. 125 грн.), ФОП Стасюк С. А. (17 тис. 55 грн.). 

 
Доходи по спеціальному фонду за надані послуги відділом благоустрою 

та ЖКГ Баранівської міської ради 
грн. 

№ 
з/п 

 
Назва послуг 

2018 рік 
 

2019 рік  
Порівняння 

1 Вивезення сміття від 
населення 

519 446 530 959 + 11 513 

2 Вивезення сміття від 
юридичних осіб 

309 814 396 722 + 86 908 

3 Вивезення сміття від 
населення по старостатах 

122 594 249 446 + 126 852 

4 Послуги ринку 129 449 132 806 + 3 357 
5 Оренда приміщень 27 491 34 942 + 7 451 
6 Ритуальні послуги 54 400 60 950 + 6 550 
7 Оренда торгового місця 

(реклама) 
64 050 35 442 - 28 608 

8 Послуги по наданню 
довідок 

26 693 31 565 + 4 872 

 Всього: 1 253 937 1 472 832 +218 895 
 
       Дані кошти були використані : 



- придбання ПММ, запасних частин та господарських матеріалів – 1 019,529 
тис. грн.; 

- оплата послуг – 226,231 тис. грн.; 
- оплата електроенергії – 166,270 тис. грн.; 
- оплата податків – 65,970 тис.грн. 

 
 
 Філією «Баранівський райавтодор» проведено підсипку 

протиожеледними матеріалами доріг м.Баранівка на суму 38 605 грн. 
Проведено грейдерування доріг КП «Баранівка міськводоканал» на суму 7 960 
грн., ТзОВ «Арамбуд»  на суму 32 300 грн.  Придбано щебеневої суміші 319,37 
т на суму 54 294 грн., відсіву 97 м.куб. на суму 9 700 грн. та піску 456 м.куб. 
на суму 34 785 грн.  ТзОВ «Арамбуд» був проведений поточний ремонт вулиць 
Старченка, Європейська та Софіївська м.Баранівка на суму 259 968 грн. 

На утримання доріг було отримано благодійно  кошти в сумі 133 000 грн. 
Дані кошти використані на поточний ремонт вулиць Пашкевича та Соборної в 
м.Баранівка. 
За рахунок коштів місцевого бюджету придбано: 

- Автобусну зупинку в с. Зеремля на суму 20 тис. грн.; 
- Причіп до трактора на суму 40 тис. грн. 

 
КП «Баранівка міськводоканал» своєчасно в робочому режимі 

проводяться роботи по усуненню аварійних ситуацій на окремих ділянках 
водопровідних мереж, які мають значний термін експлуатації. 

 
Підприємство протягом року отримало валового доходу 5млн. 514,5 тис. 

грн. 
Надано послуг:  
з водопостачання на суму 1 млн. 12,4 тис. грн. та водовідведення на суму 

2 млн. 915,7 тис. грн. 
проведено реконструкцію лінії електропостачання 10 кВт (понад 0,5 км.) 

на суму 201,0 тис. грн., при кошторисній вартості проекту 253,8 тис. грн. 
відновлено роботу 2-х мулових майданчиків, загальною площею 1700 м 2 

на суму 63,0 тис. грн. 
проведено ремонт м’якої крівлі технологічних споруд загальною площею 

150 м 2 на суму 35,7 тис. грн. 
Вперше з початку розробки родовища піску виконано об’єм видобутку 10 

тис. м. куб., загальний дохід від якого становить 876,5 тис. грн. (2018 рік – 
429,1 тис. грн.). отримано дозвільну документацію на родовище, що складає 
245,5 тис. грн. витрат. Також витрачено коштів у сумі 212,5 тис. грн. на роботи 
з видобутку піску орендованою технікою. 

 
Освіта 



        Загальний бюджет галузі освіти у 2019 році становив 84млн.714тис.783 
грн. в тому числі: освітня субвенція – 42 млн.582 тис. грн., видатки місцевого 
бюджету – 42 млн.132 тис. 783 грн.  

У підпорядкуванні відділу освіти перебуває 11 закладів загальної 
середньої, 13 дошкільної та 1 позашкільної освіти.   
        Рішенням сесії міської ради від 12.06.2019 року створено опорний заклад 
освіти «Баранівський ліцей №2 ім.  О.Сябрук» з філіями «Зеремлянська 
гімназія» та «Климентіївська гімназія». Також перейменовано ОНЗ 
«Баранівська гімназія» в Баранівський ліцей №1. 
         У 2019 р. придбано обладнання та предмети довгострокового 
користування на суму 977 тис. 513 грн.  
         Виконаний капітальний  ремонт об’єктів на 4 млн. 576 тис. 919 грн.,   в 
тому числі: 

Повністю завершені  роботи по проекту з капітального ремонту-
термомодернізації ОНЗ «Баранівський ліцей  №1». 
        Проведені  роботи по капітальному ремонту санвузлів 1-го поверху ОНЗ 
«Баранівський ліцей №1» на  суму  585,734 тис.грн. та капітальний ремонт 
санітарних кімнат Баранівського ліцею №2 ім.О.Сябрук  на суму 273,872 тис. 
грн. 
        Виготовлено ПКД на капітальний ремонт санвузлів Полянківської та 
Кашперівської ЗОШ І-ІІІ ст.. на суму 15,393 тис. грн.         

За кошти субвенції  з державного бюджету на соціально-економічний 
розвиток окремих територій (За сприянням народного депутата Литвина 
В.М.): 

-  придбано комп’ютерну техніку у Баранівську ЗОШ І-ІІ ст., Смолдирівську 
ЗОШ І-ІІІ ст. на суму  52 тис. грн.,  

- проведений «Капітальний ремонт – укладання бруківки у Явненській ЗОШ І-
ІІ ст.» на суму 30,0 тис. грн. 
Також на реалізацію даний проектів використано кошти місцевого бюджету у 
вигляді спів фінансування (1%). 
 

Велика робота проведена по загальноосвітніх та дошкільних закладах 
щодо організації та виконанні поточних та капітальних ремонтів, а саме: 

- системи водопостачання та водовідведення в ОНЗ «Баранівська 
гімназія» - 75,6 тис. грн.; 

-  гідрохімічне очищення системи опалення в ОНЗ «Баранівська гімназія» 
- 200,0 тис. грн.; 

- послуги з ремонту теплотраси ДНЗ «Сонечко» - 181,0 тис грн.; 
- поточний ремонт пішохідних доріжок в Рогачівському ДНЗ – 96,4 тис. 

грн.; 
- проведені роботи по обслуговуванню системи газопостачання, 

заземлення – 60,6 тис. грн. 



 До закладів загальної середньої освіти для 1 класів у рамках реалізації 
Концепції «Нова українська школа» завезено нові одномісні парти й стільці, 
дидактичні матеріали, ноутбуки, МФУ  та ламінатори.  
     Окрім того, за кошти місцевого бюджету придбано набори першокласників 
на суму 16,2 тис. грн., паливно-мастильні матеріали, автозапчастини для 
шкільних автобусів та різноманітні господарські товари для закладів освіти на 
суму близько 1 411,8 тис. грн., продуктів харчування на суму 1 794,196 тис.грн. 

Мережа  закладів загальної середньої освіти громади складалася з 2 
ліцеїв, 3 шкіл І-ІІІ ст., 1 гімназії та 5 шкіл І-ІІ ст. 
       Усього в 2019/2020 н.р. за шкільними партами громади навчається 2487 
учнів, що на 42 більше попереднього навчального року.  Загалом було 
організовано навчання у 164 класах.  
       Відповідно до нового законодавства було затверджено мережу 28 груп 
подовженого дня у 6 закладах освіти, що з 01.09.2019 р. фінансуються з 
місцевого бюджету. Їх відвідують 686 школярів, що на 97 більше, ніж 
минулого навчального року.   
        У 2019/2020 н.р. в закладах освіти було  організовано роботу 37 гуртків і 
секцій, якими було охоплено 641 учня.  
          Протягом  2018-2019 н.р. в міжнародних, всеукраїнських та обласних 
конкурсах узяв участь 171 вихованець міського Будинку дитячої творчості. 
Завоювали 61 диплом  із них: 2 міжнародного, 5 всеукраїнського та 54 
обласного рівнів.  
           У 2019 році була розширена мережа інклюзивних класів і груп. Загалом 
було організоване інклюзивне навчання для 7 учнів.   
          У 2019 р. продовжували роботу наглядові ради у Баранівському ліцеї 
№1,  Баранівської  ліцеї №2 ім. О. Сябрук та Баранівському закладі дошкільної 
освіти комбінованого типу «Сонечко». Надалі вони будуть створені в кожному 
закладі. 
         У 2019 році 98 випускників із 5 закладів освіти І-ІІІ ступенів проходили 
зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) та державну підсумкову атестацію 
(ДПА). Відділ освіти забезпечив своєчасний безкоштовний підвіз усіх 
учасників до пунктів тестування у м. Новограді-Волинському та Житомирі. Із 
16 претендентів на золоті медалі підтвердили відзнаку «Золота медаль» 2 
випускників, 8 – отримали срібні медалі, 6 не підтвердили відзнаку.  
         У 2019 році на належному рівні було організовано роботу з підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників та  роботу 12 таборів з 4-годинним 
перебуванням: 24 групи, 362 учні.  

Закуплено 42 путівки до Дитячого оздоровчого закладу санаторного 
типу «Лісова казка» смт. Кам’яний Брід на суму 350 тис. грн.  

У 2019 році до Книги освітянської слави «Педагогічний Олімп 
Баранівщини» занесено: 



- у номінації «Природничі дисципліни» Ковальчук Ірина Анатоліївна, 
учителька основ здоров’я Баранівського ліцею №1, спеціаліст вищої категорії, 
учитель-методист; 

- у номінації «Філологічні дисципліни» Тіхомірова Оксана Анатоліївна, 
учителька зарубіжної літератури Баранівського ліцею №1, спеціаліст вищої 
категорії, учитель-методист. 
 

 
Дошкільна освіта 

         За даними проведеного обліку  у громаді проживає 1283 дитини від 0 до 
6 років, що на 162 менше порівняно з минулим роком.  
        Створено і з 21 вересня 2019 року розпочато роботу Мирославльського 
закладу дошкільної освіти «Струмочок». За кошти інфраструктурної субвенції 
(231,5 тис. грн.) зі співфінансуванням місцевого бюджету (68,4 тис.грн.) 
проведено капітальний ремонт  приміщення бувшої Мирославльської ЗОШ І 
ст. 
За рахунок коштів місцевого бюджету в сумі 48,5 тис. грн. для закладів 
дошкільної освіти придбано обладнання. Середня вартість утримання одного 
вихованця дошкільної освіти за 2019 рік склала 23182 грн., що на 3418 грн. 
більше, порівняно з минулим роком. 
        У 2018/2019 н.р. в ЗДО працювали 11 гуртків  за інтересами. 144 дитини 
відвідували гуртки з розвитку мовлення, оригамі, бісероплетіння,  
театральний, хореографічний тощо.  
        Дошкільники громади взяли активну участь у конкурсі на кращий стан 
прилеглої території, у якому перемогу здобули Рогачівський та 
Кашперівський ЗДО та були нагороджені грамотами та подарунками від 
голови громади. 
         У 2019 р. у ЗДО започатковано проведення конкурсу «Яскраві зірочки», 
метою якого є виявлення обдарованих дітей. Усі ЗДО громади взяли участь у 
конкурсі та були відзначені нагородами від відділу освіти та спонсорів. 
 
Соціальна сфера 
 
         На постійному контролі у Баранівській міській раді перебувають питання 
соціального захисту населення. 
         Рішенням сесії міської ради 2019 рік оголошено роком сім’ї та дитини з 
метою посиленої роботи структурних підрозділів міської ради у вирішенні 
питань соціального захисту дітей. 

Управління соціального захисту населення забезпечує діяльність:  
- центру надання соціальних послуг; 
- відділу адміністрування всіх видів соціальної підтримки населення; 
- багатофункціонального центру реабілітації. 



Центр надання соціальних послуг УСЗН відповідно до Державних стандартів 
надає соціальні послуги: догляд вдома, соціальний супровід, інтеграція / 
реінтеграція, консультування, представництво інтересів, соціальна 
профілактика, соціальне таксі, натуральна допомога. 
30 соціальних робітників надали 121 тис. 236 соціальних послуг для  282 осіб 
похилого віку. Медичними сестрами надано 10609 соціально - медичних 
послуг для 821 особи громади, соціальними робітниками з комплексного 
ремонту надано 755 послуг для 206 підопічних. 
       Фахівцями  соціальної роботи здійснено 98  виїздів та обстежено 199 
сімей, в яких виховується 463 дитини.  Під соціальним супроводом перебувало 
22 сім’ї, які опинилися у складних життєвих обставинах. Даним сім’ям було 
надано 312 соціальних послуг.  
         Під соціальним супроводженням перебуває 4 прийомні сім’ї, даним 
сім’ям надано 68 соціальних послуг. 
       Також жителям громади було надано 607 інформаційно-консультативних 
послуг та проведено профілактичну роботу  із особами, які умовно засуджені 
та перебувають на обліку в районному секторі з питань пробації (28 осіб). 
Протягом року влаштовано 4 повнолітні особи в будинки-інтернати. 
        З  травня 2019 року діє  послуга «Соціальне таксі».  Надано 110 послуг по 
перевезенню осіб (дітей) з інвалідністю, які мають порушення опорно-
рухового апарату та здійснено 45 виїздів у 33 населених пункти громади та м. 
Житомир.  

Отримано благодійно безкоштовну гуманітарну допомогу  в кількості 
38992 одиниці  (19575 кг. ). Видано гуманітарної допомогу  356 сім'ям  в т. ч. 
207 особам з  інвалідністю  та 295 підопічним.  65 осіб громади отримали 
засоби реабілітації в кількості 70 одиниць. За 2019 рік забезпечено засобами 
гігієни (памперси, прокладки, одноразові пелюшки, калопиймачі) 483 особи в 
кількості 8100 одиниць, Римсько-Католицька Парафія Св. Станіслава – 363 
одиниці (постільне, рушник, зошити тощо),  БФ «Надія для всіх» смт.Довбиш 
– 75 одиниць (гуманітарний одяг, дезінфікуючий засіб). 
 Відділом адміністрування всіх видів соціальної підтримки населення 
прийнято від старостинських округів 3083 справи (паперових) по допомогах 
та субсидіях. До червня 2019 року діловоди передавали справи напряму в 
РУПСЗН і отримували багато повернень. З вересня місяця справи від діловодів 
почали формуватись в електронному вигляді і завдяки проведеному навчанню 
діловодів та перевірці документів спеціалістами відділу, повернень  
сформованих справ не має. 

Силами спеціалістів відділу проводились на постійній основі навчання 
діловодів щодо змін у законодавстві та надавались інформаційно-
консультативні послуги. Сформовано та роздано по старостатах 19 типових 
інформаційних карток по всіх видах допомог та субсидіях. З серпня 2019 р. з 
метою проведення обстеження матеріально-побутових умов проводились 
виїзди до заявників -  складено 441 акт для призначення субсидій та допомог 
по м.Баранівка. 

В липні-вересні 2019 р. проведено 36 виїздів в старостати з метою 
визначення технічних можливостей для встановлення модулів крипто 
шифрування та встановлено 9 таких модулі і ПК «Соціальна Громада». 10-й 



модуль встановлено у відділі адміністрування для здійснення прийому та 
перевірки на правильність оформлення та редагування електронних 
документів з  старостатів.  

Станом на 1 січня 2020 р. відділом адміністрування всіх видів соціальної 
підтримки населення  сформовано та передано до справ 158 довідок з 
районного центру зайнятості, ТОВ «Житомиробленерго» та ТОВ 
Житомиргаззбут, що значно спростило документообіг. За період з липня по 
грудень 2019 р. надано 252 повідомлення про призначення допомог та 752 
повідомлення про призначення житлової субсидії. 

На засідання Комісії по розгляду звернень громадян щодо надання 
одноразової матеріальної допомоги жителям Баранівської міської ОТГ 
відділом адміністрування формувалися реєстри виплат по перерахуванню 
матеріальної допомоги.  

  У вересні 2019 р. розпочав свою роботу багатофункціональний центр 
реабілітації, в якому працює 4 спеціалісти: вчитель-дефектолог, практичний 
психолог, фахівець з фізичної реабілітації, сестра медична з масажу. З моменту 
відкриття проведено обстеження усіх сімей, які виховують дітей з 
інвалідністю. Проведено уточнення наявного списку дітей та  доповнено 
нововиявленими дітьми, які мають інвалідність,  Станом на 01.01.2020 року в 
громаді проживає 100 дітей з інвалідністю, 10 з яких навчаються в 
спеціалізованих закладах за межами громади. Станом на 01.01.2020 року по 22 
дітях з інвалідністю оформлено необхідні пакети документів. Повний курс 
реабілітації пройшли 16 дітей з інвалідністю  та 6 дітей, які належать до групи 
ризику щодо отримання інвалідності.  

 На даний час спеціалісти центру працюють з батьками по оновленню 
індивідуальних програм реабілітації дітей. Управлінням соціального захисту 
населення  вивчається можливість підписання міжмуніципальних угод по 
наданню даних послуг дітям з інвалідністю з інших громад. 
  З метою реалізацію державної політики з питань соціального захисту 
дітей,  запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності у структурі 
виконавчих органів міської ради функціонує служба у справах дітей 
Баранівської міської ради зі статусом юридичної особи. 
 На первинному обліку служби у справах дітей перебуває 72 дитини-
сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.  
 На території громади функціонує 4 прийомних сім’ї (7 дітей), 36 сімей 
опікунів/піклувальників (59 дітей). 
 На обліку служби у справах дітей перебувало 10 усиновлених дітей, за 
якими здійснюється нагляд до досягнення ними 18-річного віку. 
 На місцевому обліку служби у справах дітей перебуває 1 сім’я – 
кандидатів в усиновлювачі. Проведено 2 усиновлення дитини вітчимом. 

Відповідна інформація щодо дітей, які перебувають на обліку вноситься 
до Єдиної інформаційно-аналітичної системи (ЄІАС) «Діти». 



 Протягом 2019 року проведено 15 засідань комісії з питань захисту прав 
дитини, винесено на розгляд 83 питання, з них 45 про стан утримання та 
виховання дітей, в сім’ях які перебувають у складних життєвих обставинах. 

У 2019 році службою у справах дітей у спільній роботі з УСЗН міської 
ради, Баранівським відділенням поліції Новоград-Волинського ВП ГУНП  в 
Житомирській обл., благодійним фондом «Карітас-Спес Баранівка», 
представниками старостинських округів, медичними працівниками 
надавалася необхідна допомога для дітей із кризових сімей. 

117 дітей з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах 
забезпечено безкоштовним харчування у школі.  

6 батьків притягнуто до адміністративної відповідальності за ст.184 
КУпАП. 
 Діти з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах охоплено 
заходами до Міжнародного Дня захисту дітей та Дня Святого Миколая. 

За підтримки ТОВ «Органік Мілк» у вересні 10 дітей, які є 
першокласниками, отримали допомогу у підготовці до навчального року 
(ранці зі шкільним приладдям), у червні - отримали молочні продукти 
(йогурти). 

Рішенням сесії від 16.12.2017р. №785 затверджено міську цільову 
соціальну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2022 роки. 

У 2019 році на особовий рахунок особи з числа дітей, позбавлених 
батьківського піклування зараховано кошти грошової компенсації у розмірі 
322 тис 896 грн. з державного бюджету на придбання житла у власність (у 2018 
році було придбано 2 квартири та надано в користування особі з числа дітей, 
позбавлених батьківського піклування та особі з числа дітей-сиріт). 

 
Надання адміністративних послуг. 
          Центром надання адміністративних послуг міської ради на сьогодні 
надається 106 видів послуг. За звітний період опрацьовано 5037 звернень, а 
саме: 
- у сфері державної реєстрації юридичних та фізичних осіб –  290 послуг; 
- у сфері комунального господарства та земельних відносин - 4348 послуги ; 
- інші послуги – 226 послуг; 
- послуги надані в режимі он-лайн – 173 послуги. 
            Реєстраційною  службою міської ради за 2019 рік надано 6994 
адміністративних послуг, в т.ч.: 
 - у сфері  реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб 
надано 1776 послуг; 
- видано довідок про реєстрацію та внесено зміни у зв’язку з перейменуванням 
вулиць для 4370 осіб. 
В реєстр Територіальної громади внесено дані на 11994 особи. 



         Проведено державну реєстрацію для 92 юридичних та фізичних 
осіб –  підприємців.  
          Внесено зміни до відомостей в Єдиний державний реєстр юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців на 93 особи. 
          Припинено підприємницьку діяльність для 77 фізичних осіб – 
підприємців та для 13-ти юридичних осіб в результаті  ліквідації, реорганізації.  
          Сформовано 131-ну виписку з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб та фізичних  осіб-підприємців.  
      
Культура         

Культурно-освітню роботу в Баранівській громаді здійснює відділ 
культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради. 
          Особливий акцент у роботі закладів культури – це робота з дітьми та 
молоддю, створення умов для їх духовного і творчого зростання та 
збагачення на кращих зразках української та світової культури.     
         Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту підпорядковані та підзвітні 
наступні заклади:     

 Міський будинок культури ім. А. Пашкевича;     
 Міський стадіон;     
 Баранівська дитяча юнацька спортивна школа;     
 Баранівська школа мистецтв;      
 Баранівський історико-краєзнавчий народний музей;     
 Баранівська бібліотека для дорослих та дітей;     
 Сільські будинки культури та клуби об’єднаної громади;     
 Будинок культури  смт. Полянка.  

При громаді діють колективи, які носять почесне звання «народний»: 
 народний аматорський хор «Прислуч»  
 народний аматорський чоловічий гурт «Козаки-козаченьки»  
 народний самодіяльний фольклорний колектив «Льонок» 
 зразковий  духовий оркестр  
 зразковий дитячий вокальний ансамбль «Ейс» 

 
         Протягом року організовано та проведено культурно-мистецькі заходи, 
на проведення яких було витрачено  227 тис.  грн.  коштів загального фонду.      
         Святкування Дня міста Баранівка було проведено виключно  за рахунок 
благодійних внесків  в сумі 211 тис. грн. 
         На протязі року були проведені слідуючі культурно-мистецькі заходи: 

- благодійний вечір колядок; 
- участь в І-му обласному фестивалі «Маланка Фест»; 
- щорічна виставка робіт художників аматорів «Різдвяний вернісаж»; 
- свято Водохреща; 
- урочистості з нагоди Дня Соборності; 
- урочистості з нагоди Дня народження А.Пашкевича; 
- концертно-розважальна програма до Дня Святого Валентина; 
- тематична концертна програма до Дня вшанування учасників бойових 

дій на території інших держав; 



- святкова концертна програма до Міжнародного жіночого дня; 
- урочистості до Дня народження Т.Г.Шевченка; 
- урочистості з нагоди 205-ї річниці з Дня народження Т.Г.Шевченка; 
- урочистості з нагоди Дня Перемоги; 
- Свято вишиванки; 
- день Героя; 
- до Дня матері та Дня Героя (на базі Берестівського старостинського 

округу); 
- концертна програма до Дня захисту дітей; 
- урочистості з нагоди Дня медика; 
- концертна програма до Дня конституції України та Дня молоді; 
- фестиваль «Риб-фест 2019» с.Іванівка 
- фестиваль «Рушниками квітне Україна»  Кашперівський 

старостинський округ; 
- урочистості до Дня Державного Прапора та Дня незалежності України; 
- свято Врожаю в рамках святкування Дня селища Полянка; 
- урочистості до Дня підприємця; 
- урочистості до Дня міста Баранівка; відкритий фестиваль Млинця; 
- проведення Дня сіл: Суємці, Жари, Вірля, Климентіївка, Гриньки, 

Острожок; 
- урочистий мітинг та концерт до Дня Захисника України; 
- урочистості з нагоди Дня працівників соціальної сфери; 
- вітання з нагоди Дня працівників культури; 
- святковий концерт до Дня працівників сільського господарства; 
- мітинг з нагоди Дня Гідності та Свободи; 
- мітинг-реквієм з нагоди Дня пам’яті жертв Голодомору; 
- вшанування пам’яті учасників ліквідації на ЧАЕС; 
- відкриття резиденції Святого Миколая; 
- відкриття міської новорічної ялинки 

          За 2019 рік Баранівським історико-краєзнавчим народним музеєм 
проведено 108 екскурсій, які відвідали 3396 чоловік. 
            Бібліотечні заклади отг: 
Бібліотечний фонд громади становить 159,1 тис. примірників 
      За  2019 рік послугами бібліотеки скористалися - 9439  читачів, проведено 
173150 книговидач. 
         В рамках Державної програми « Українська книга»  з обмінно – 
резервного фонду обласної наукової бібліотеки ім.Олега Ольжича  надійшло 
до фондів бібліотек  ОТГ - 704 екз. книг, із них українською мовою – 621 екз. 
постійно проводяться тематичні заходи, книго- виставки, фотовиставки та 
інші заходи.   З нагоди відзначення 205-річниці з дня народження 
Т.Г.Шевченка працівники бібліотеки для дорослих та дітей взяли участь у 
флешмобі «Невмируще слово Кобзаря»    З року в рік бібліотеки ОТГ беруть 
активну участь у Всеукраїнському тижні дитячого та юнацького читання.   До 
Дня міста працівники бібліотек підготували виставки «Дари осені», та 
прийняли активну участь в конкурсі Млинця. Також працівники бібліотек 



приймають участь у всіх культурних заходах, які проходять на території 
громади. 
        В Баранівській школі мистецтв навчається 314 дітей, з якими займається 
24 викладачі. В школі діють такі відділи: фортепіанний – де займається 37 
дітей; народний відділ - 22 дитини; гітара – 26 дітей; скрипка - 22 дитини; 
хореографія - 81 дитина; художній відділ -72 дитини; духовий відділ - 31 
дитина та вокал – 23 дитини. Вихованці брали участь у різних конкурсах та 
фестивалях, а саме: 
1.Всеукраїнський телевізійний конкурс- фестиваль мистецтв "Зірочко, 
засвітись" 2019 р. 
 2. Всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячої творчості "ДивоГрайлики" 
2019р.  
3. Обласний фeстиваль дитячої творчості “Лeлeчeньки” 2019 р 
4. XXII Міжнародний фестиваль - конкурс дитячої та юнацької творчості 
"Барвиста осінь" (м.Київ)  
5. Міжнародний фeстиваль-конкурс мистeцтв "Соняшник" (м.Київ)  
6. ІІІ Всеукраїнський фестиваль - конкурс дитячої та юнацької творчості " Art-
ДІТИ" Обдаровані Діти України  м.Хмeльницький  
        На утримання Баранівської школи мистецтв у 2019 році було витрачено 
2561,1 тис грн. коштів загального фонду та 133,5 тис.грн. коштів спеціального 
фонду. Надійшло за рік  251 тис грн. батьківської плати. 
  
     Для покращення матеріальної бази в 2019 році: 

-  в Баранівську школу мистецтв було благодійно отримано піаніно на 
суму 86574,72 грн. та придбано музичні інструменти на суму 25253,00 грн.;  

- в Баранівський Будинок культури ім..А.Пашкевича придбано сценічні 
костюми на суму 15130,00 грн. металопластикові двері – 28000,00 грн.;екран 
на тринозі – 2911,00 грн.; писанка гіпсополімерна з підставками – 31000,00 
грн.;сорочки чоловічі – 3030,00 грн.; 

-  придбано біжучий рядок на табло Баранівського стадіону: 
- придбано 2 ноутбуки на суму 17000 грн. в методичний кабінет відділу; 
- благодійно отримана спортивна форма в ДЮСШ на суму36,4 тис.грн. 

Особливі досягнення маємо у спорті: 
     На території громади функціонує Баранівська дитячо-юнацька спортивна 
школа, в якій систематично займається 302 дитини з таких видів спорту: 
футбол, волейбол, легка атлетика та важка атлетика. ДЮСШ забезпечено 
необхідним спортивним інвентарем та спортивними спорудами. Відділом 
культури, сім’ї, молоді та спорту у вересні 2019 р. виданий наказ про 
покращення роботи Баранівської ДЮСШ щодо розвитку спорту, підготовки 
спортсменів до складу збірних команд області. З цією метою діють відділення 
ДЮСШ в смт. Першотравенськ, смт. Полянка та с. Кашперівка.   



          Протягом даного періоду проведено 24 місцевих змагань, 8 із яких мали 
статус відкритих чемпіонатів, взяли участь  у  56  обласних та у 3 
Всеукраїнських спортивних змаганнях. Також вихованці Баранівської ДЮСШ 
юнаки 2005-2007 рр.н. взяли участь з 21 по 23 червня 2019 року в м.Луків, 
Республіка Польща в Міжнародному футбольному турнірі «ХІІ Меморіал 
Антоні Трибоне», а також в різних турнірах та матчевих зустрічах і мали певні 
здобутки. Вихованка Баранівської ДЮСШ Броннікова  Вікторія, яка стала 
чемпіонкою Україні в своїй вікові групі, виконала норматив  кандидата в 
майстри спорту України та взяла участь в Чемпіонаті Європи з важкої 
атлетики, який пройшов з 07 по 14 грудня 2019 року в м.Ейлат (Ізраїль) – 5 
місце.  
            Для якісної підготовки та участі спортсменів громади в обласних та 
Всеукраїнських змаганнях за рахунок відділу культури, сім’ї, молоді та спорту 
проведено тренувальні збори для вихованців Баранівської ДЮСШ з футболу 
та легкої атлетики. В громаді велика увага приділяється розвитку спорту серед 
ветеранів. Протягом 2019 року проведено 4 міських змагань серед ветеранів з 
волейболу, футболу, тенісу настільного та шахів. Систематично займається 
фізичною культурою і спортом близько 70 спортсменів ветеранів. 
         Також велика увага приділяється залученню до занять спортом людей з 
обмеженими фізичними можливостями.  Створені умови для заняття  регбі на 
інвалідних візках.      Закуплені спеціальні візки та тенісний стіл. 
        За станом на 01.01.2020 року в громаді нараховується 82 спортивні 
споруди: 1 стадіон, 61 площинних споруд, 7 футбольних полів, 13 майданчиків 
з тренажерним обладнанням, 1 тенісний корт, 2 майданчика з синтетичним 
покриттям, 8 приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять, 8 спортивних 
залів, 1 фізкультурно-оздоровчий зал.           
          Станом на 01.01.2020 р. 18 спортивних споруд Баранівської ОТГ внесені 
до Єдиного електронного всеукраїнського реєстру спортивних споруд.                
          На галузь фізична культура і спорт в 2019 р. було виділено: на утримання 
Баранівської ДЮСШ витрачено  825,5 тис. грн., спортивні заходи 92,5 тис. грн. 
утримання стадіону 848,6 тис. грн. та фінансова підтримка ФК «Керамік» 160 
тис. грн. 
  

Охорона здоров’я 
 
Мережа комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Баранівської міської ради складається з 20 
об’єктів, а саме: 6 лікарських амбулаторій  загальної практики сімейної 
медицини (Баранівка, Суємці, Кашперівка, Полянка, Рогачів, 
Першотравенськ) та 14 фельдшерських пунктів.  

Закладами сімейної медицини обслуговуються 26811 осіб. 



Фінансування закладу: 
-Бюджет Центру ПМСД – 14 млн. 488 тис. 991 грн.; 
- Інші надходження спеціального фонду – 25 тис. 253 грн. 

Касові видатки на одного жителя становлять 540,41 грн. (2018 рік – 423,02 
грн.).  

 Всього штатних посад -95,75, з них лікарів – 22,25.  
В 2019 році для потреб Центру ПМСД – придбано легковий автомобіль 

на суму 200 тис. грн., мотоцикл МТ на суму 20 тис. 625 грн. та велосипед на 
суму 6 тис. 750 грн. 

Протягом 2019 року проводились поточні ремонти на загальну суму 62 
тис. 431 грн., придбано окремі види обладнання на суму 405тис. 336 грн., 
дрібного інвентаря на суму – 39 тис. 617 грн., твердого інвентаря на суму 208 
тис. 208 грн.  

За сприяння першого заступника Міністра охорони здоров’я України 
Семиволос Андрія Володимировича заклад підключено через систему телемед 
до мережі телемедичного консультування області. 

 Протягом року  забезпечено  гуманітарним вантажем КНП «Центр 
ПМСД» в кількості 202 одиниці,  в тому числі 1 інвалідний візок, медичний 
одяг та витратні матеріали.  

14 січня поточного року отримано автомобіль «Renault Duster» для 
надання медичних послуг жителям сільської місцевості. 
 
          Комунальне некомерційне підприємство «Баранівська центральна 
районна лікарня» зареєстроване 01.10.2019 року, обслуговує 39081 жителя 
району.  
         У 2019 році касові видатки загального фонду на стаціонарну медичну 
допомогу населення склали  28 млн. 725 тис. грн. На лікування хворих на 
цукровий діабет витрачено 1 млн. 541 тис. грн. Фонд заробітної плати для 
працівників КНП «Баранівська ЦРЛ» з нарахуваннями складає 24 млн. 775,5 
тис.грн.  
        Касові видатки на 1-го жителя становлять 1092 грн. (2018 рік – 1106 грн.).  
Стаціонарна допомога хворим надається на 140 ліжках в 6 відділеннях лікарні. 
Протягом року проліковано 5141 хворий, проведено 547 оперативних 
втручань.  
Середня вартість одного ліжко-дня складає 365,44 грн. 
        Згідно з штатним розписом в закладі затверджено 61,5 посад лікарів, 
зайняті 54,75 посад.  
       Від Благодійного фонду «Хлібний дім» надійшла допомога: УЗ сканер/ 
апарат УЗД (17,336 тис. грн.) та електрокардіограф (6,03 тис. грн.).  
       За кошти місцевого бюджету (Бюджет участі) придбано апарат УВЧ-
терапії УВЧ-80-4 «Ундатерм» вартістю 30,99 тис. грн. 



       У грудні за кошти місцевого бюджету закуплено апарат ШВЛ «Бриз» 
вартістю 319,5 тис. грн. та «Джерело світла» (освітлювач для бронхоскопу) - 
48,0 тис.грн. 
      Для роботи в єдиній медичній інформаційній системі (МІС) і подальшої 
роботи в системі «Електронне здоров’я» закуплено 18 ноутбуків на загальну 
суму 111,137 тис. грн. та 19 принтерів на суму 77,963 тис. грн., що становить 
68 % від загальної потреби. Комп’ютерною технікою необхідно забезпечити 
ще 22 робочих місця. 
          На ремонт санітарних вузлів дитячого, приймального та терапевтичного 
відділення витрачено 248,04 тис. грн.   
          Протягом року  забезпечено  гуманітарним вантажем КНП «Баранівська 
ЦРЛ» – 4315 одиниць  медичного інвентаря, в тому числі 12 ліжок, 12 
тумбочок, 9 матраців, 110 памперсів, світильник головний, 20 ларингіальних 
масок, 10 кисневих масок. 
 Землеустрій громади. 
Існуюча площа Баранівської громади - 593, 663 кв. км. 
        Рішенням сесії міської ради № 1802 від 10.05.2019 затверджено Схему 
планування території Баранівської міської об’єднаної територіальної громади 
Житомирської області. 
Протягом року розглянуто та опрацьовано 1679 заяв від жителів громади, з 
них: 

- у сфері містобудування та архітектури- 116; 
- у сфері земельних відносин – 1563. 

У 2019 році укладено 14 договорів оренди землі площею 26.1 га на 
загальну суму 58  тис. 356 грн. Продано 9 земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення площею 0,9820 га на суму 285 тис. 648 
грн. 

 Згідно договору про пайову участь на будівництво, розширення, 
ремонт, утримання об’єктів благоустрою соціальної і виробничої 
інфраструктури від суб’єктів господарювання надійшло коштів у сумі 8 тис. 
205 грн. 

 Продано право оренди на земельні ділянки площею 94,365 га. на 
електронних земельних торгах та встановлено сукупну річну орендну плату в 
сумі 425 тис. 578 грн. 
          У 2019 році укладено  22 соціальні  угоди з  сільгоспвиробниками та 
орендарями  с/г угідь на загальну суму 450,250 тис грн., які використані в 
повному обсязі на потреби жителів громади та благоустрій населених пунктів. 
 

З метою залучення коштів на розвиток громади Комунальною 
установою «Агенція місцевого органічного розвитку – АМОР»  
розроблений інвестиційний паспорт, проводиться консультативна робота 



щодо створення та діяльності юридичних осіб, кооперативів, громадських 
організацій, здійснюється пошук залучення інвестицій, тощо. На утримання 
Агенції протягом 2019 року з місцевого бюджету було використано 456 тис. 
грн.   

Також розпочав свою діяльність як окремий підрозділ Агенції - 
Молодіжний бізнес інкубатор, в рамках якого організовано та проведено 
семінари та тренінги для 88 жителів громади віком до 45 років, які 
перебувають на обліку в Баранівському центрі зайнятості. Проведено семінари 
- навчання “Стартап в успішне життя” - 7 навчальних заходів на теми : “Від 
проблеми до ідеї”, “Мозковий штурм та фасилітація бізнес - ідеї”, “Дизайн 
мислення”- кількість учнівської молоді, що пройшли навчання - до 20 осіб. Дві 
команди дітей подали проектні ідеї на конкурсний відбір Diamond challenge.   

Функціонують три сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи:  
СОК «Мілка 2018» кількість членів 34 особи, вид діяльності молоко 

переробка. Проведено 5 зборів членів сільськогосподарських кооперативів 
стосовно аналізу результатів діяльності та напрацювань шляхів розвитку. 
Спільно з представниками проєкту "Сімейні молочні ферми" організовано 13 
навчальних заходів стосовно збільшення об'ємів надоїв молока та екскурсію 
на діючу молочну сімейну ферму Хмельницької обл. для членів СОК "Мілка-
2018" та бажаючих створити сімейну ферму. Облаштовано  молоко прийомний 
пункт, куди закуплена холодильна камера для зберігання 1 т молока.   
Проводиться постійний пошук ринку збуту молока через СОК “Мілка 2018”  
(за вигідною ціною). Проведено ряд зустрічей з представниками заводів щодо 
закупівлі молока у членів СОК “Мілка-2018” за результатами в грудні 
реалізовано 8 ц молока. 

СОК «Смолка 2017» кількість членів 112 осіб., вид діяльності – 
риборозведення. В 2019 році запущено 500 кг зарибку. Оновлена концепція та 
організація щорічного «Фестивалю рибака» на підтримку діяльності місцевого 
кооперативу «Смолка 2017». 

СОК «Комора» 7 членів, вид діяльності складське господарство. 
Започаткований фестиваль “Harvest fest” в смт. Полянка для місцевих аграріїв 
та сільгоспвиробників з метою популяризації їх продукції. 

Розроблений зведений план реалізації Стратегії розвитку Баранівської 
ОТГ та Плану місцевого економічного розвитку Дорожня карта 2019. 
Проводився щоквартальний моніторинг впровадження Дорожньої карти 2019. 
В грудні був презентований моніторинговий звіт на засіданні комітету з 
впровадження.  Розроблено Дорожню карту 2020, яка буде розглянута на 
черговій сесії міської ради. 

В 2019 році було подано 2  спільні заявки з Управлінням соціального 
захисту населення на конкурси проектів, заявки було відібрано.  



1) Проект «Громада для людини: підвищення компетентності громад для 
розвитку соціальних послуг» від Міжнародного Благодійного фонду 
«Партнерство кожній дитині». Директор  Агенції виступила як  ключовий 
експерт проекту. Сума коштів становить 114тис. 70 грн., які використані на 
меблі, навчання персоналу реабілітаційного центру. 

2) Проект «Створення універсального ігрового простору для дітей». 
Грантодавець - Міжнародна благодійна організація «Благодійний фонд 
КЕНЕКШИНС». Агенція є отримувач грантових коштів для спільної реалізації 
проекту з Управлінням соціального захисту населення. Сума коштів становить 
98тис. 200 грн., які використані на придбання  дитячої гірки «Двійка» -  
48750,00 грн., каруселі для діток з особливими потребами – 23000 грн., штучне 
покриття для дитячого майданчику – 6810 грн.  

В рамках меморандуму між Баранівською міською радою та Save Dnipro,  
Баранівка перше місто в Житомирській області, де встановлено станцію 
моніторингу якості повітря Saveecobot. 

Тепер кожен житель нашого містечка має можливість слідкувати за 
рівнем забруднення повітря, вологості, атмосферним тиском. Проте конкретні 
висновки щодо якості повітря можна буде зробити проаналізувавши річні 
показники. 
         Баранівська  громада позиціонує себе як осередок органічного 
агробізнесу. В рамках проекту «Молодіжний кластер органічного бізнесу 
Баранівської міської ОТГ» розпочато будівництво комплексу будівель 
ринку органічної продукції.              
         Загальний бюджет проекту -  1015,8 (тис. євро), в тому числі кошти 
гранту 795,8 тис.євро.  
         Загальна вартість проектних заходів реалізованих станом на 01.01.2020 
року складає 875,4 тис. євро (86,2 %) 
Витрачені грантові кошти – 531,5тис. євро (66,7 %) 
ПП «Галекс Агро»- 254,7 тис. євро(141,5 %) 
Співфінансування Баранівської міської ради (кошти інфраструктурної 
субвенції, кошти мінсоцполітики) – 89,2 тис. євро (107 %). 
 
        Партнер проекту ПП «Галекс Агро» збудував сучасну ферму на 600 голів 
корів дійного стада. Працевлаштовано 10 осіб. На базі даної  ферми планується 
проводити навчання та стажування.  
 
          Продовжується будівництво зблокованих приміщень Прозорого офісу та 
Торгово-тренінгового центру. На будівництво прозорого офісу використані 
кошти Міністерства соціальної політики України в сумі 19 млн.933,9 тис. грн. 
На торгово - тренінговий центр використані кошти ЄС в сумі 2млн. 145,4  тис. 
грн. 



          В с. Рогачів збудоване приміщення міні сироварні на 221,38 м2    на яке 
витрачені кошти ЄС в сумі 3млн 906,7 тис грн. та кошти інфраструктурної 
субвенції в сумі 2млн.209,03  тис грн. 
         Закуплено за кошти ЄС лінію переробки молока (йогурт, молоко, 
сметана, масло, сир). Вартість – 1млн.443,6 тис. грн. 
        Роботи по проекту “Будівництво водозабірної свердловини для 
водопостачання міні сироварні за адресою: вул. Молодіжна, 12, с. Рогачів, 
Баранівського району, Житомирської області” виконанні за кошти  
інфраструктурної субвенції з державного бюджету.  
          Будівництво під’їзних шляхів до сироварні (від дороги). Роботи виконані 
за кошти  інфраструктурної субвенції з державного бюджету в сумі 534,6 тис 
грн. 
          Обладнання системи електропостачання сироварні. Прокладена 
зовнішня мережа електропостачання довжиною 490 м до КТП. 
          В рамках проекту розпочали свою діяльність: 
Шкільне телебачення. Протягом року діти разом з своїм координатором 
підготували та опублікували 33 унікальних відео. Найбільшу кількість 
переглядів має ролик про святкування Дня міста Баранівка – більше 3,5 тис.  
КП «Баранівський міжшкільний ресурсний центр», де з 01.09.2019, в першому 
навчальному семестрі уроки трудового проводили учні  Баранівського ліцею 
№2 (295 учнів ). З другого семестру приєднуються учні старших класів 
Баранівського ліцею №1.  
           В Баранівському МРЦ функціонують технічні коворкінги 
(деревообробний, швейний, тепличний та 3Д моделювання).  з 01 лютого 
планується організувати роботу  гуртків (станом на 31.12.2020 бажаючих 
ходити на гуртки 54 особи). Протягом 2 півріччя 2019 року проведено ряд   
майстер класів  ( в тому числі  виїзних під час святкування Дня міста, 
фестивалів рибака та врожаю, тощо) із залученням школярів, мешканців ОТГ, 
представників місцевого бізнесу, влади.  В теплиці діти проводять екскурсії та 
практичні заняття. З другого семестру (березень 2020) планується проведення 
уроків біології  та лабораторні роботи.  
За три місяці роботи (вересень-листопад 2019)  валовий дохід  МРЦ в частині 
надання комерційних послуг та виготовлення товарів склав майже 15 000 грн. 
Розроблена он-лайн торгівельна платформа для промоції коворкінгів та 
місцевих виробників. Розпочата процедура реєстрації місцевої торгової марки 
«Баранівка-органічний простір». 
           Одним із важливих завдань є впровадження системи енерго- 
менеджменту та реалізація заходів з енергозбереження.  

За рахунок постійного контролю за споживанням енергоресурсів 
відповідальними особами (призначених, починаючи із окремої комунальної 
установи до громади у цілому), знову, як і в 2018-му, маємо економію по 



використанні енергії в будівлях: тепла спожито менше на 18%, електроенергії 
– на 4%.  

Також маємо позитивні результати по тих закладах, де впроваджено 
заходи з термомодернізації: по Баранівському ліцею №1 у 2019 порівняно з 
2018 роком спожито менше на 34% природного газу, а по Полянківській ЗОШ 
– на 37%. При цьому маємо позитивні зрушення і в плані покращення умов 
перебування, адже в даних закладах зросла і температура у приміщеннях. 

 Також залучаємо грантові кошти у сферу енергоефективності. Зокрема, 
у 2019 році донорськими організаціями для ОТГ профінансовано 
виготовлення 2 енергоаудитів (ліцей №2 та Вірлянська школа), виготовлення 
ПКД на термомодернізацію приміщення  Вірлянської початкової школи, 
продовження терміну дії на 2020-ий рік безкоштовним користуванням 
програмою для енергомоніторингу. Крім того, наша громада відібрана для 
проведення у 2020 році безкоштовного термографічного обстеження 
приміщень Баранівської лікарні та надання експертної допомоги у підготовці 
тендерної документації по одному з закладів освіти. 

 Також співпрацюємо з приватними інвесторами щодо розвитку 
енергетики з альтернативних джерел. Зокрема, у жовтні 2019 році на 
виділених 24 га землі в районі колишнього льонозаводу інвестором 
побудовано та введено в експлуатацію комплекс будівель та споруд: 
фотогальванічна електростанція  «Баранівка» загальною потужністю 10 МВт. 
Це дає змогу не лише підвищити стан енергетичної безпеки ОТГ, але і 
залучити додаткові кошти до бюджету. У 2019 році до бюджету надійшло 889 
тис. 100 грн. за оренду даної земельної ділянки. 
 
 
            Капітальні видатки (на розвиток) склали у 2019 році 42,3 млн. грн. У 
т.ч. 

-  кошти гранту ЄС – 8,3 млн. грн.;  
-   субвенція Мінсоцполітики - 19,9 млн. грн.;  
-   інфраструктурна субвенція - 5,6 млн. грн.  

            Значні суми коштів отримано з обласного бюджету, за рахунок  
субвенції на соціально-економічний розвиток громади, за рахунок залишку 
освітньої субвенції, за рахунок передачі коштів  загального фонду до 
спеціального, коштів донорів,  зокрема: 
 
 
            Кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2019 
році становлять 5 млн. 582,3 тис. грн., за рахунок яких: 
 



№ 
п/
п 

Найменування проекту, 
його  місцезнаходження,  

вид робіт 

Обсяг фінансування у 2019 році, тис. 
гривень: 

Усього 

в тому числі за рахунок: 

субвенції  

коштів 
місцев

ого 
бюдже

ту 

Інших 
джерел      
фін-ня 

1 2 3 4 5 6 

1 

Будівництво міні-сироварні 
за адресою вул.Молодіжна 
12, с.Рогачів Баранівського 
району Житомирської 
області  

5796,57 2209,03   3587,54 

2 

Будівництво прозорого 
офісу з блокованими 
приміщеннями торгово-
тренінгового центру за 
адресою: вул. 
Звягельська,7Б,м.Баранівка
, Баранівського району 
Житомирської області 

22 157,92 205,31   21952,61 

3 

Будівництво водозабірної 
свердловини для 
водопостачання міні 
сироварні за адресою : вул. 
Молодіжна, 12 с. Рогачів 
Баранівського району , 
Житомирської області (код 
CVP ДК 021:2015 
45000000-7 «Будівельні 
роботи та поточний 
ремонт») в рамках 
реалізації проекту 
«Молодіжний кластер 
органічного бізнесу 
Баранівської міської ОТГ» 
, що фінансується 
Європейським Союзом 

656,93 654,23  2,700 



4 

Капітальний ремонт 
вуличного освітлення по 
вул.Смолдирівська 
с.Рогачів Баранівського 
району Житомирської 
області 

41,27 41,27     

5 

Капітальний ремонт 
дорожнього покриття  по 
вул. Івана Франка, по 
пров.Колгоспний в 
с.Рогачів Баранівського 
району 

143,16 143,16     

6 

Капітальний ремонт 
дорожнього покриття  по 
вул. Шкільна  в с.Явне 
Баранівського району 

295,89 295,89     

7 
Капітальний ремонт «Алеї 
Слави» в м. Баранівка 
Житомирської області  

664,05 664,05     

8 

Капітальний ремонт  
дорожнього покриття  по 
пров. Л.Українки та 
вул.Садовій в с.Смолдирів 
Баранівського району 

279,55 279,55     

9 

Капітальний ремонт  
дорожнього покриття  по 
вул. Шосейна в 
с.Берестівка  Баранівського 
району 

280,67 280,67     

10 

Капітальний ремонт  
дорожнього покриття  по 
вул. В.Новіцького в 
с.Климентіївка  
Баранівського району 

142,82 142,82     

11 

Капітальний ремонт 
вуличного освітлення по 
вул.Полонська та 
вул.Пушкіна в с.Гриньки,   
Баранівського району, 
Житомирської області  

105,02 102,42 2,60   



12 

Капітальний ремонт 
вуличного освітлення по 
вул.Щукіна та вул.Польова 
в с.Йосипівка 
Баранівського району 

69,72 67,99 1,73   

13 

Капітальний ремонт 
Мирославського закладу 
дошкільної освіти 
с.Мирославль по 
вул.Радулинська,1 
Баранівського району, 
Житомирської області 

299,95 231,53 68,42   

14 

Капітальний ремонт 
прилеглої території 
нежитлового приміщення 
за адресою вул. Соборна 16 
м. Баранівка Баранівського 
району Житомирської 
області 

264,37 264,37   

  Всього: 31197,9 5582,300 72,75 25542,85 
 
           Сума коштів субвенції на соціально – економічний розвиток окремих 
територій за 2019 рік становить 306 тис. грн. та залишок субвенції за 2018 рік 
– 397 тис. грн., які спрямовані на: 

№ Назва проекту 
Залишок 
субвенції 
2018 року 

Виділено 
у 2019 
році 

співфінан
сування 

місцевого 
бюджету 

Разом 

1 2 3 4 5 6 

1 

Капітальний ремонт 
приміщень санітарних кімнат з 
вентиляційною системою в 
ОНЗ Баранівська гімназія,   по 
вул.Соборна,26   м.Баранівка,  
Житомирська область  

75,000   0,758 75,758 

2 

Капітальний ремонт вуличного 
освітлення по вул.Звягельська 
в м.Баранівка Житомирської 
області 

25,000   0,531 25,531 



3 

Капітальний ремонт вуличного 
освітлення по вул. Молодіжна 
, вул. Південна, вул.Садова в 
смт.Полянка Баранівського 
району Житомирської області 

50,000 30,000 1,375 81,375 

4 

Капітальний ремонт вуличного 
освітлення по вул.Лесі 
Українки в с.Табори 
Баранівського району 
Житомирської області 

25,000   1,398 26,398 

5 

Кап.ремонт вуличного 
освітлення   с.Зеремля 
Баранівського району 
Житомирської області 

25,000 25,000 1,412 51,412 

6 

Капітальний ремонт вуличного 
освітлення  в с.Марківка 
Баранівського району 
Житомирської області 

25,000 25,000 0,506 50,506 

7 

Капітальний ремонт вуличного 
освітлення  с.Суємці 
Баранівського району 
Житомирської області 

25,000 25,000 0,506 50,506 

8 

Капітальний ремонт вуличного 
освітлення  в с.Берестівка, 
Баранівського району 
Житомирської області 

18,000   0,182 18,182 

9 

Капітальний ремонт вуличного 
освітлення по вул.Дубрівська   
в с.Мирославль, Баранівського 
району Житомирської області 

19,000   0,788 19,788 

10 

Придбання обладнання і 
предметів довгострокового 
користування (дитячий 
майданчик "Кукурузник") для 
встановлення за адресою 
вул.Поліська,2 м.Баранівка, 
Житомирської області 

35,000 30,000 0,658 65,658 

11 

Придбання обладнання і 
предметів довгострокового 
користування (гумове 
покриття на дитячий 

50,000 50,000 1,024 101,024 



майданчик) для встановлення 
за адресою вул.Поліська,2 
м.Баранівка, Житомирської 
області 

12 

Придбання музичних 
інструментів для Баранівської 
школи мистецтв 
Житомирської області 

25,000   0,253 25,253 

13 

Капітальний ремонт вуличного 
освітлення  по 1-му 
пров.Центральний, 
вул.Гагаріна в с.Кашперівка  
Баранівського району 
Житомирської області 

  25,000 0,253 25,253 

14 

Придбання обладнання і 
предметів довгострокового 
користування (комп'ютерна 
техніка)  для Баранівської 
ЗОШ І-ІІ ст.  Житомирської 
області 

  30,000 0,304 30,304 

15 
Капітальний ремонт огорожі 
с.Лісове Баранівського району 
Житомирської області 

  35,000 0,354 35,354 

16 

Капітальний ремонт - 
укладання бруківки біля 
Явненської ЗОШ І-ІІ 
ст.Баранівського району 
Житомирської області 

  29,837 0,299 30,136 

17 

Капітальний ремонт - 
укладання бруківки біля 
Явненського будинку 
культури Баранівського 
району Житомирської області 

  0,766 0,010 0,776 

  Всього: 397,000 305,603 10,611 713,214 
     Всього з обласного бюджету надійшло коштів в сумі 779 тис. 125 грн., в т. 
ч.: 
- кошти депутата обласної ради Кокітко Н. В. на загальну суму 492 тис. 
112 грн., які спрямовані на: 
- придбання комп’ютерної техніки для Баранівської ЦРЛ – 65 тис. грн.; 
- придбання обладнання та предметів довгострокового користування для 
міської ради – 30 тис. грн.; 



- придбання спортивного інвентарю для потреб ФОКу – 60 тис. грн. 
- капітальний ремонт приміщення багатофункціонального центру реабілітації 
– 200,0 тис. грн. 
- придбання жарової шафи для Баранівського ліцею №1 – 20  тис. грн. 
- придбання ноутбуків для відділу культури, сім’ї, молоді та спорту – 17 
тис.грн. 
- придбання обладнання для облаштування та роботи електронної бібліотеки в 
Суємецькому закладі освіти– 100 тис. грн. 
- кошти депутата обласної ради Ейсмонт В. С. на суму 100,0 тис. грн., які 
спрямовані на: 
- придбання комп’ютерної техніки і комплектуючих для Баранівської ЦРЛ – 
50 тис. грн.; 
- придбання освітлювача для бронхоскопа для Баранівської ЦРЛ – 50 тис. грн. 
         Інша субвенція з обласного бюджету в сумі 187 тис. грн., за рахунок 
якої проведено нормативну грошову оцінку земель у межах населених пунктів 
та виготовлено технічну документацію на такі населені пункти: Берестівка, 
Зрубок, Мирославль, Ситисько, Деревищина, Жари, Гриньки, Кашперівка, 
Озерянка. 
 
Інші субвенції 
 

На утримання установ, що знаходяться на території Баранівської ОТГ 
були виділені кошти: 

- КУ «АМОР» - 456,0 тис. грн.; 
- КП «Трудовий архів» - 109,0 тис грн.; 
- Баранівська районна Рада ветеранів – 18,0 тис. грн.; 
- КП «Баранівський МРЦ» -  355,4 тис.грн. 

 
На  виконання програм: 

- забезпечення соціальних послуг громадян, які не здатні на 
самообслуговування – 75,4 тис. грн.,  

- ГО «ТМР «Смолка»  для зариблення водойм – 50,0 тис. грн. 
- Оздоровлення дітей – 346,1 тис. грн. 
- Одноразова матеріальна допомога 425,1 тис. грн.; 
- До дня захисту дітей – 23,7 тис.грн.; 
- Пільгове перевезення автотранспортом – 20,0 тис. грн.; 
- «Спілка Чорнобильців» - 20,0 тис. грн.; 
- Програми та заходах по медицині – 1 558,2  тис. грн. 

 
 

Головний бухгалтер відділу   
бухгалтерського обліку та  
економічного розвитку,  



інвестицій та  
закупівель міської ради                                                             Л.А.Цимбалюк 
 

 
 
 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
40 сесія 8 скликання 

 
 

12 лютого 2020  року                                                                     № 2699 
 

 

Про затвердження Програми  
економічного  і  соціального  
розвитку Баранівської міської  
об’єднаної територіальної  
громади  на 2020 рік 
 
 
                Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України «Про державне прогнозування та розроблення 
програм економічного і соціального розвитку України»,  відповідно до  
Стратегії розвитку Баранівської міської  об’єднаної територіальної громади до 
2020 року, затвердженої рішенням 16 сесії 8 скликання Баранівської міської  
ради № 788 від 22.12.2017 р. та Дорожньої карти – 2020 , затвердженої 
рішенням 40 сесії 8 скликання Баранівської міської ради №2689 від 12.02.2020 
року, заслухавши та обговоривши проект програми економічного і 
соціального розвитку Баранівської міської об’єднаної територіальної громади  
на 2020 рік,  враховуючи рекомендації постійних комісій, міська  рада 
                ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму економічного і соціального розвитку 
Баранівської міської  об’єднаної територіальної громади на 2020 рік, що 
додається. 

2. Довести до підприємств, організацій та установ незалежно від 
форм власності і підпорядкування основні завдання Програми. 
 



3. Щопівроку аналізувати хід виконання основних показників 
Програми та при необхідності вносити пропозиції  щодо їх коригування.   
 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 
питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку 
(Нечипорук Д.В.) 
 
Міський голова                                                                              А.О.Душко 

                                                                                      

              ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                            рішенням 40 сесії  8 скликання                                    
                                                                            Баранівської міської ради 
                                                                            від 12.02.2020р.  № 2699 
                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Програма  
соціального і економічного  розвитку  

Баранівської міської  об’єднаної територіальної громади   
на 2020 рік 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Паспорт 
Програми соціального і економічного  розвитку  

Баранівської міської  ОТГ на 2020 рік 
 

 Назва програми Програма соціального і економічного розвитку Баранівської 
міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік 

 Мета програми Узгодження спільних дій органу місцевого самоврядування та 
суб’єктів господарювання різних форм власності по створенню 
сприятливих умов для забезпечення соціально-економічного 
розвитку громади. 

 Очікувані 
результати 
виконання 
програми 

Розв’язання соціальних проблем та зростання якості життя 
населення за рахунок створення передумов для стійкого 
соціально-економічного розвитку громади 

 Структура 
програми 

Вступ 
Загальні положення 
1. Аналітична частина 
2. Цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку 
громади у 2020 році 
3. Бюджет громади на 2020 рік 
4. Розвиток економічного потенціалу та підприємництва 
5. Управління об’єктами комунальної власності 
6. Розвиток житлово-комунального господарства та 
благоустрою громади 
7. Органи місцевого самоврядування 
8. Соціальний захист населення 
9. Надання адміністративних послуг 
10. Культура, розвиток фізичної культури та спорту 
11. Освіта 
12. Охорона здоров’я 
13. Землеустрій громади 
14. Фінансове забезпечення заходів Програми  та цільових 
Програм 



 Ініціатор 
розроблення 
програми  

 
Виконавчий комітет Баранівської  міської ради 

 Розробник 
програми 

Відділ бухгалтерського обліку та економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель Баранівської міської ради 

 Відповідальні 
виконавці 
програми 

Виконавчі органи міської ради, територіальні підрозділи 
центральних органів виконавчої влади, заклади, установи, 
фонди, суб’єкти господарювання міста 

 Термін реалізації 
програми 

2020 рік 

 Обсяги 
фінансування 
програми, тис. 
грн. 

Фінансування заходів проводиться згідно цільових програм з 
міського, Державного та обласного бюджетів та за кошти 
інших джерел не заборонених чинним законодавством 

 Контроль за 
виконанням 
програми 

Покладається на голів постійних депутатських комісій міської 
ради, заступників міського голови, начальників відділів. 

                                                     
Вступ 

 
Програма соціального і економічного розвитку Баранівської  ОТГ  на 

2020 рік (далі - Програма) враховує основні пріоритети розвитку громади, 
конкретні завдання щодо підвищення ефективності використання наявного 
природного, виробничого і трудового потенціалів, ґрунтується на комплексі 
галузевих програм. 

Співпраця органів місцевого самоврядування на виконання зазначених 
умов передбачає досягнення визначеної у Програмі  мети, отримання 
підтримки громади. 

Програма розроблена відповідно до вимог законів України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та 
розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про 
державні цільові програми», «Про стимулювання розвитку регіонів» та на 
виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 №558 «Про 
схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2016 рік 
та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 
2017 - 2019 роки». 

У Програмі враховані стратегічні напрями, оперативні цілі та завдання, 
визначені: 

 Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року 
(постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385); 

Стратегією регіонального розвитку Житомирсьткої області на період 
до 2020 року (рішення обласної ради від 19.03.15 № 1403); 



Стратегією розвитку Баранівської міської  об’єднаної територіальної 
громади до 2020 року (рішення 16 сесії 8 скликання Баранівської міської  ради 
№ 788 від 22.12.2017 р.) та Дорожньою картою – 2020 (рішення 40 сесії 8 
скликання Баранівської міської ради №_____ від 12.02.2020р.). 

Метою Програми є узгодження спільних дій органу місцевого 
самоврядування та суб’єктів господарювання різних форм власності по 
створенню сприятливих умов для забезпечення соціально-економічного 
розвитку громади, зростання добробуту і підвищення якості життя населення 
Баранівської об’єднаної територіальної громади за рахунок забезпечення 
позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її 
конкурентоспроможності, як основи для збалансованого зростання стандартів 
та показників економічного розвитку. Програма визначає цілі, завдання та 
основні заходи економічного і соціального розвитку Баранівської міської ради  
на  2020 рік. 

Основні показники Програми базуються на намірах господарюючих 
суб’єктів громади, пропозиціях структурних підрозділів міської ради та 
враховують існуючі тенденції соціально-економічного розвитку громади та  
поточну економічну ситуацію в країні. 

Термін реалізації Програми  соціально-економічного розвитку 
Баранівської  ОТГ – 2020 рік. 

Виконання зазначених пріоритетних завдань дасть можливість 
забезпечити стабільні темпи економічного зростання, сприятиме наповненню 
бюджету міста та дозволить спрямувати фінансові ресурси у соціальну сферу 
для створення повноцінного життєвого середовища, додержання державних 
соціальних стандартів та гарантій. 

На підставі оцінки ресурсного потенціалу громади, тенденцій 
соціально-економічного розвитку в 2019 році, наявних проблем і можливих 
ризиків у Програмі визначено пріоритети, оперативні цілі, завдання та заходи 
економічної та соціальної політики влади на 2020 рік, які спрямовані на 
підвищення конкурентоспроможності економіки територіальної громади на 
основі інноваційно-інвестиційної складової, забезпечення якісного та 
безпечного середовища життєдіяльності населення, а також критерії 
ефективності її реалізації. 

Враховуючи, що обмеженість бюджетних коштів не дозволяє в повній 
мірі вирішити ключові проблеми громади, Програма передбачає концентрацію 
ресурсів на реалізацію низки інфраструктурних проектів, вкрай необхідних 
для об’єднаної територіальної громади, а також виконання заходів, 
спрямованих на підвищення якості освіти і медичного обслуговування, рівня 
соціального захисту громадян, реформування житлово-комунального 
господарства, подальше поліпшення інвестиційного клімату та застосування 
інноваційних механізмів управління. 



Програма визначає цілі та пріоритети соціально-економічного 
розвитку об’єднаної територіальної громади на 2020 рік, заходи та завдання 
для розвитку галузі (сфери діяльності), які відповідають основним 
стратегічним напрямам розвитку і заходам регіональних цільових програм. 

Фінансування заходів Програми у 2020 році здійснюватиметься за 
рахунок різних джерел фінансування: бюджетних коштів, власних коштів 
господарюючих суб’єктів, грантів, міжнародної технічної допомоги, доходів 
від надання платних послуг бюджетними установами, благодійної, 
гуманітарної, спонсорської допомоги та інших джерел, не заборонених 
чинним законодавством. 

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і 
доповнення до Програми  затверджуються Баранівською  міською радою за 
поданням депутатів, постійних  комісій міської ради, членів виконкому та 
мешканців міста. Звітування про виконання Програми двічі на рік – за шість 
місяців та підсумками року. 

 
І.Аналітична частина 

1.1. Коротка характеристика громади 
 

Баранівська  об’єднана територіальна громада утворена у грудні 2016 
року відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад» шляхом об'єднання 13 міської/селищної/ сільських 
рад Баранівського району. 

Баранівська громада розташована у південно-західній частині 
Житомирської області на обох берегах р. Случ, за 78 км від обласного центру 
м. Житомира та за 220 км від столиці України м. Києва. Відстань до 
найближчої станції Радулин – 26 км. Район відноситься до Полісся. Межує:  

- на півночі - з Новоград-Волинським районом;  
- на сході – з Довбиською громадою;  
- на заході –з Дубрівською громадою;  
- на півдні – з Хмельницькою областю та Романівськимрайоном. 

      Баранівську громаду перетинає одноколійна електрифікована залізнична 
лінія Новоград-Волинський - Шепетівка Південно-Західної залізниці. Власні 
зовнішні перевезення громади здійснюються по мережі територіальних 
автодоріг, до яких відносяться - Т-06-12 /Новоград-Волинський – Полонне – 
Старокостянтинів/ та Т-06-01 /Баранівка – Висока Піч/.  
       Адміністративний центр громади – місто Баранівка.  
           Громада утворена з 34 населених пунктів: 1 місто районного значення – 
м. Баранівка, 1 смт Полянка та 32 сільських населених пункти. Мінімальна 
відстань 6 населених пунктів до адміністративного центру складає 3 км, 
максимальна – 29 км.  



           Площа території Баранівської ОТГ складає 593,663 км2. Чисельність 
населення за даними Головного управління статистики в Житомирській 
області станом на 01.01.2019 становить 22,686 тис. осіб, у тому числі: міське – 
11,6 тис. осіб, сільське – 11,0 тис. осіб.  
 
Загальна площа ОТГ – 59 366,3 га, з яких: 

землі водного фонду громади складають 781,7532 га,  
землі лісового фонду – 21 327,9080 га,  
землі громадської забудови – 88,9409 га,  
землі житлової забудови – 293,3495 га,  
землі оборони – 3,5750 га,  
землі оздоровчого призначення – 8,2800 га,  
землі природоохоронного призначення – 1 669,0000 га,  
землі промисловості – 47,7303 га,  
землі технічної інфраструктури – 20,1933 га,  
землі транспорту та зв’язку – 219,5074 га,  
землі сільськогосподарського призначення – 34 726,1860 га.,  
інші – 179,8764 га. 
 
 

 
           Адміністративно-територіальні одиниці: 
1) міст - 1;  
2) смт – 1;  
3) сільських населених пунктів – 32. 
          До складу громади увійшли селищна та сільські ради, адміністративно-
територіальний склад яких наведено в таблиці: 

№  
з/п 

Старостинські округи та населені пункти,  
які входять до їх складу 

Загальна 
площа 

території 
(км2) 

Кількість 
населення 

1 Баранівська міська рада (м.Баранівка) 81,541 11654 
2 Полянківський (смт.Полянка, с.Будисько) 34,858 1658 
3 Вірлянський              (с.Вірля,     

с.Климентіївка) 
29,054 1069 

4 Берестівський (с.Берестівка, с.Мирославль, 
с.Ситисько, с.Зрубок) 

46,856 800 

5 Жарівський (с.Жари, с.Деревищина) 27,047 309 
6 Зеремлянський (с.Зеремля, с.Вишнівка, 

с.Середня) 
30,604 618 

7 Йосипівський (с.Йосипівка, с.Табори) 24,984 560 



8 Кашперівський (с.Кашперівка, с.Гриньки, 
с.Озерянка) 

49,992 1148 

9 Марківський (с.Марківка, с.Стара Гута, 
с.Глибочок) 

34,400 1479 

10 Рогачівський (с.Рогачів, с.Острожок, с.Млини, 
с.Рудня) 

74,552 1311 

11 Суємецький (с.Суємці, с.Володимирівка) 39,953 747 
12 Смолдирівський (с.Смолдирів, с.Смолка, 

с.Іванівка) 
53,787 894 

13 Ялишівський (с.Ялишів, с.Явне, с.Лісове) 66,035 439 
 
          Згідно з Генеральною схемою планування території України, 
затвердженою Законом України «Про генеральну схему планування території 
України» від 7 лютого 2002 р. No3059-Ш, місто Баранівка, яке є центром 
Баранівської районної системи розселення, входить до складу Новоград-
Волинської міжрайонної та Житомирської обласної систем розселення. 
          Баранівка має сприятливі передумови для подальшого соціально-
економічного розвитку. До найважливіших конкурентних переваг, які 
створюють умови для її перспективного розвитку, відносяться: 

 транспортні комунікації. Територією міста проходять територіальні 
автомобільні дороги державного значення Т-0601 Дубрівка – Баранівка – 
Висока Піч, Т-0612 Новоград-Волинський – Старокостянтинів; 

 значні лісові масиви та родовища корисних копалин, розташовані на 
території Баранівського району (каоліну, глини, піску, пегматиту, граніту, 
суглинків тощо), що сприяє розвитку переробної промисловості; 

 сировинна база для розвитку харчової промисловості; 
 промисловий потенціал, представлений підприємствами з оброблення 

деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, виробництвом одягу, 
взуття, харчових продуктів, іншої неметалевої продукції тощо; 

 розвиток підприємництва: в місті зареєстровано понад 400 суб’єктів 
підприємницької діяльності-фізичних осіб; 

 вільні виробничі площі, облаштовані необхідною інфраструктурою, що 
дозволяє нарощувати або створювати нові види виробництва з відносно 
незначними витратами; 

 вільні земельні ділянки для розміщення нових виробничих та 
комунально-складських об’єктів; 

 вільні трудові ресурси; 
 туристичні та рекреаційні ресурси (об’єкти культурної спадщини, р. 

Случ, ліси, луки тощо. 
 



Територія Баранівської громади відноситься до басейну р. Дніпро. 
Головною річковою артерією Баранівщини є річка Случ, але загалом на 
території району є 17 річок басейну Дніпра довжиною 207 км.  

 
Демографічний чинник є одним із визначальних для забезпечення 

стабільного й безпечного розвитку громади і держави в цілому. Демографічна 
політика громади у сучасних умовах повинна бути спрямована на створення 
умов для поліпшення матеріального становища сімей з дітьми, розвитку 
системи соціального обслуговування сім’ї, збільшення видів послуг, що 
надаються сім’ї, зниженню материнської і дитячої смертності, посиленню 
профілактики захворювань. 

 
Виробнича інфраструктура 
 

На території громади представлені такі галузі промисловості: легка, 
харчова, будівельних матеріалів, сільське господарство. 

Найбільшими промисловими підприємствами ОТГ є: державне 
підприємство «Баранівське лісомисливське господарство», ТОВ «Органік 
мілк», ТОВ «Органічний м'ясний продукт», ТОВ «Баранівський молокозавод», 
ТОВ «Декоркераміка», ТОВ «Декор Україна», ТОВ «Полянківська кераміка», 
ДП «Шпат», Баранівська філія СП «Ріф-1». Виробнича спеціалізація : 
лісопереробка, виробництво взуття, харчової продукції, меблів, продукції з 
фарфору.  

У промисловості найбільшу питому вагу займають такі галузі: - 
лісопереробна - 40%; - обробна – 30%; - м'ясо-молочна - 25%; - інші – 5%  

Основними сільськогосподарськими підприємствами, зареєстрованими 
на території громади, є ТОВ «Агровест Груп», ТОВ «Мирославель – Агро», 
ТОВ «БТТ Агро» та ТОВ «Баранівка-Агро».  

Водночас, на місцевих підприємствах офіційно зайнято не більше 15% 
працездатного населення (усього - 13 тисяч осіб). Вагому роль відіграє як 
фактор географічної близькості обласного центру – Житомира (75 км) та м. 
НовоградВолинського (40 км), так і сезонна зайнятість на 
сільськогосподарських роботах і неформальна зайнятість. Крім того, частина 
працездатного населення виїздить у пошуках роботи за межі країни.                

Банківська система представлена філіями банків «Ощадбанк», «Приват 
банк», «Райфайзен банк Аваль», та кредитною спілкою «Добробут». 

 
Транспортна інфраструктура 
 

Транспортне сполучення забезпечується автомобільними дорогами 
загального користування державного та місцевого значення. Основний 



транспортний вузол-зв'язок розташований у районному центрі в м Баранівка, 
де перетинаються автомобільні шляхи. За діючою маршрутною мережею 
пасажирського автомобільного транспорту здійснюється перевезення на 
приміській маршрутній мережі та на внутрішньо обласній маршрутній мережі.  

Дорожня інфраструктура громади знаходиться в  незадовільному стані, 
цьому передував низький рівень фінансування дорожніх робіт, через 
недостатнє фінансування порушувалися нормативні міжремонтні строки, не 
було можливості здійснити технічне переоснащення дорожньої галузі, широко 
запровадити нові технології, машини, механізми, матеріали і конструкції.  

Найбільш проблемними, що потребують ремонту, є дороги загального 
користування місцевого значення та вулиці і дороги комунальної форми 
власності. Наразі ведеться активна робота щодо будівництва, капітального 
ремонту та реконструкції дорожнього покриття громади, проте у зв’язку з 
недостатнім фінансуванням значна кількість доріг знаходиться у вкрай 
занедбаному стані. 

 
 

ІІ. ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ ГРОМАДИ У 2020 РОЦІ 

 
У 2020 році основні зусилля органів влади спрямовуватимуться на 

досягнення позитивних тенденцій економічного розвитку громади, 
застосування ефективної раціональної політики використання бюджетних 
коштів, реалізацію державної політики, спрямованої на реанімування 
економіки, підвищення соціальних стандартів і покращення добробуту 
мешканців громади. 

Програма спрямована, насамперед, на стабілізацію економіки міста, 
недопущення погіршення якості життя населення, а також стабільну роботу 
систем забезпечення життєдіяльності громади. 

  Основна мета: 
     Забезпечення захисту прав та добробуту громадян, зменшення негативних 
наслідків в економіці шляхом ефективного використання усіх інструментів та 
чинників її відновлення і модернізації, реалізація в громаді власного 
потенціалу розвитку. 

 
 
 Пріоритети економічного розвитку громади: 

 збереження та зростання економічного потенціалу громади, 
забезпечення конкурентоспроможності продукції місцевих виробників через 
інноваційний розвиток, освоєння нових видів продукції та послуг; 



 сприяння створенню привабливого інвестиційного клімату у громаді та 
залучення стратегічних інвесторів у реальний сектор економіки громади; 

 участь у проектах міжнародної технічної допомоги; 
 розширення мережі сучасних закладів торгівлі та побутового 

обслуговування; 
 ефективне використання земельних ресурсів громади та об’єктів 

комунальної власності; 
 якісне утримання території та об’єктів благоустрою; 
 підвищення рівня енергозбереження та ефективності використання 

енергоресурсів у всіх сферах господарювання; 
 розвиток малого та середнього підприємництва, приватної ініціативи. 
У сфері соціальної та гуманітарної політики: 

 забезпечення соціального захисту та підтримки незахищених верств 
населення; 

 послаблення напруги на ринку праці, підвищення соціальної 
захищеності безробітних; 

 легалізація робочих місць та недопущення тіньової зайнятості; 
 зростання рівня заробітної плати, в тому числі у бюджетній сфері; 
 підвищення безпеки життєдіяльності населення; 
 забезпечення пріоритетного фінансування соціальних програм; 
 забезпечення подальшого розвитку дошкільної, загальної середньої та 

позашкільної освіти; 
 якісне медичне обслуговування населення; 
 залучення широких верств населення до занять фізичною культурою та 

спортом; 
 культурний розвиток громадян, зростання духовно-інтелектуального 

потенціалу мешканців міста. 
 

Основні завдання Програми полягають у: 
 забезпеченні гідних умов життя громадян за рахунок нарощування та 

утримання рівня економічного зростання, проведення структурних 
перетворень, впровадження нових енергозберігаючих технологій; 

 стимулюванні раціонального використання енергоресурсів, що 
сприятиме забезпеченню потреби мешканців багатоповерхового та 
приватного секторів в енергоресурсах; 

 створенні позитивної тенденції, щодо залучення вітчизняних та 
іноземних інвестицій; 

 сприянні суб`єктам господарювання у реалізації інвестиційних проектів, 
спрямованих на створення нових робочих місць, освоєння передових 
технологій; 

 забезпеченні подальшого розвитку малого і середнього підприємництва, 
підвищення їх ролі у соціально-економічному житті громади; 

 забезпечення населення якісними комунальними послугами; 



 забезпечення в повному обсязі ефективного фінансування діяльності 
установ бюджетної сфери, виплати заробітної плати і соціальних виплат, 
економія коштів та енергетичних ресурсів. 
 
 

ІІІ. БЮДЖЕТ ГРОМАДИ НА 2020 РІК 
 

Бюджетна політика 2020 року буде спрямована на вирішення вкрай 
нагальних та проблемних питань, забезпечення цільового та ефективного 
використання коштів міського бюджету. 
Показники дохідної частини міського бюджету на 2020 рік розроблені із 
застосуванням норм  Бюджетного та Податкового кодексів України.  

При прогнозуванні  дохідної частини  бюджету міста на наступний рік 
також було враховано: 
фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2017 - 2018 
років та 11 місяців 2019 року, норми чинного Бюджетного та Податкового 
кодексів України при обчисленні податків та зборів, враховуючи при цьому 
нормативи їх зарахування до відповідних бюджетів; 

- зміни податкового та бюджетного законодавства; 
- інші показники.  

В цілому, показник доходів міського бюджету на 2020 рік (без 
врахування міжбюджетних трансфертів) обраховано в сумі 82843,7 тис.  
грн.,  у тому числі: 

  загальний фонд – 75000,0  тис. грн; 
  спеціальний фонд – 7843,7 тис. гривень. 



Прогнозні показники доходів міського бюджету на 2020 рік, у 
порівнянні із затвердженим на 2019 рік, збільшено на 14249,6 тис. грн. або 
на 20,8%  (із очікуваними на 9276,5 тис. грн.  або на 12,6 %), у тому числі по: 

 загальному фонду – збільшується на 10285,0 тис. грн. або на 15,9%          (із 
очікуваними на 10214,6 тис. грн. або на 15,8%); 

 спеціальному фонду – збільшується на 3964,6 тис. грн або на 102,2% (із 
очікуваними зменшено на 938,1тис. грн. або на 10,7 %). 
         Основним джерелом надходжень загального фонду є податок та збір на 
доходи фізичних осіб, що становить  64,9 % від показника доходів загального 
фонду 2020 року.  
    Основні чинники , які вплинуть на надходження податку на доходи 
фізичних осіб : 

- застосування єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб; 
- підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму; 
- легалізація виплати заробітної плати ;  
- сплата податку на доходи фізичних осіб за місцезнаходженням 

(розташуванням ) відокремлених підрозділів та інше. 
 
 

Всього міський
бюджет 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

68594,1

64715,0

3879,1

73567,2 
64785,4

8781,8

82843,7 

75000,0

7843,7

тис. грн
Показники надходжень до МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

за 2019-2020  рр.

2019 рік затверджено 2019 рік очікувані 2020 рік прогноз 

+9276,5 тис.грн 
(112,6%) + 10214,6 ,  тис.грн 

(115,8,  %)

- 938,1 тис.грн 
(89,3%)



Динаміка надходжень податку на доходи фізичних осіб до міського 
бюджету (тис.грн.) 

 
 Розрахунок показника рентної плати за спеціальне використання 
лісових ресурсів на 2020 рік здійснено з урахуванням динаміки надходжень за 
попередні роки, надходжень поточного року, тенденції платного відпуску 
деревини, та розрахунку ДП «Баранівське лісомисливське господарство» , яке 
є основним платником рентної плати. 
 

Показники рентної плати за спеціальне використання лісових 
ресурсів до міського бюджету на 2020 рік складають 2640,0 тис. грн, що на 
1034,9 тис. грн. або на 28,2 відсотка менше очікуваного показника 2019 року. 
Продовжуються зарахування 37% рентної плати за спеціальне використання 
лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного 
користування (13010100) .  
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 Надходження рентної плати за видобування корисних копалин 

загальнодержавного та місцевого значень на 2020 рік здійснено з урахуванням 
динаміки надходжень за попередні роки, а також тенденції видобутку 
(погашення) корисних копалин та діючих ставок. 

Починаючи з 2019 року, рентна плата за видобування корисних копалин 
загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами 
для видобування нафти, природного газу та газового конденсату) 
зараховується у розмірі 5%  до доходів місцевих бюджетів, також до місцевих 
бюджетів у повному обсязі зараховується рентна плата за видобування 
корисних копалин місцевого значення . В 2020 році очікуємо даних 
надходжень, відповідно, 10,0 тис. грн. та 30,0 тис. грн. 

 Показник надходжень акцизного податку на 2020 рік становить 
3440,0 тис. гривень.  

Прогнозні надходження акцизного податку з реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів визначені по 
діючому законодавству, що передбачає зарахування надходжень з 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів до бюджетів місцевого 
самоврядування в обсязі  1160,0 тис. грн. грн. порівняно із очікуваним 
показником на 2019 рік збільшуються на 10,0 тис. грн або на 0,9 відсотка. 

В 2020 році продовжено зарахування акцизного податку з пального до 
бюджетів органів місцевого самоврядування і  бюджет міста в наступному 
році поповниться на 2280,0 тис. грн.  
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 Розрахунок податку на майно, зокрема, плати за землю на 2020 

рік проведено у розрізі юридичних та фізичних осіб за видами земельного 
податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної 
власності, а також без врахування індексації нормативно грошової оцінки 
земельних ділянок. 

 

Динаміка надходжень акцизного податку до міського 
бюджету
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Прогнозний показник податку на майно (плата за землю) до міського 
бюджету на 2020 рік становить  5350,0 тис. грн.  і залишається майже на рівні 
2019 року.  

 Надходження суми податку на майно (податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки) на 2020 рік проведено у розрізі   
юридичних та фізичних осіб і становить 780,0 тис. гривень.  

 Прогнозна сума єдиного податку на 2020 рік становить 12900,0                         
тис. грн, і збільшується порівняно із очікуваним показником у 2019 році на 
1300,0 тис. грн, або на 11,2 відсотків.  

Очікувані надходження єдиного податку в 2020 році від юридичних осіб 
складуть 1450,0 тис. грн., від фізичних – 10350,0  тис. грн., від 
сільськогосподарських  товаровиробників очікується  1100,0 тис. грн. 

 
Динаміка надходжень єдиного податку до міського бюджету 

 
Основними платежами спеціального фонду є власні надходження 

бюджетних установ, екологічний податок, кошти від продажу землі  та кошти 
від відчуження майна, грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням 
законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок 
господарської та іншої діяльності, що відповідно становлять 50,8%, 0,8%, 
42,8% , 5,1% та 0,5% від показника доходів спеціального фонду місцевих 
бюджетів на 2020 рік.  

 Показник суми власних надходжень бюджетних установ на 2020 
рік становить  3986,1 тис. грн.  

 Показник суми екологічного податку на 2020 рік становить 62,5 
тис. грн. 
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 Показник суми коштів від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення  на 2020 рік становить 3355,0 тис. 
грн. 

 Показник суми коштів від відчуження майна на 2020 рік становить 
400,0тис.грн. 

 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням 
законодавства про охорону навколишнього природного середовища 
внаслідок господарської та іншої діяльності на 2020 рік становить 40,0 тис. 
грн.. 
          Загальна сума спеціального фонду в 2020 році (без врахування 
міжбюджетних трансфертів )  складе 7843,7 тис. грн. із них бюджет 
розвитку – 3755,0 тис. грн. 

Міжбюджетні трансферти 
          Баранівській міській раді на 2020 рік передбачені наступні міжбюджетні 
трансферти з різних бюджетів, а саме: 
№ 
з/п 

Назва трансферту 2019 рік 2020 рік Різниця +;- 

1 Базова дотація 11946,5 15033,8 +3087,3 
2 Додаткова дотація 8085,5 3211,0 -4874,5 
3 Освітня субвенція 42721,4 46809,5 +4088,1 
4 Медична субвенція 27366,0 7264,3 -20101,7 
5 Інші субвенції 1414,7 721,0 -693,7 
Разом 91534,1 73039,6 -18494,5 

 
ІV. РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА 

ПІДПРИЄМНИЦТВА 
 

Основними завданнями є поліпшення бізнес-клімату, створення 
сприятливих умов для стабільної та ефективної роботи суб’єктів 
підприємництва, консолідація зусиль структурних підрозділів міської ради та 
бізнесу для вирішення актуальних питань цього сектору економіки, 
скорочення державного регулювання та адміністративного втручання у 
діяльність суб’єктів господарювання, інформаційно-консультаційна допомога 
суб’єктам господарської діяльності, підтримка молодіжних  підприємницьких 
ініціатив. 
 

Інвестиційна діяльність. 
На території громади продовжує проводитися політика в напрямку 

залучення нових інвестиційних проектів та підтримки вже  діючих.  
Проблемні питання розвитку: 

 недостатня кількість дієвих важелів стимулювання інвестиційної 
діяльності;  

 складний процес відведення та надання земельних ділянок інвесторам 
для  здійснення господарської діяльності;    



 нестабільність і непередбачуваність податкової системи, що призводить 
до високих податкових ризиків для бізнесу й обмежує можливість середньо - і 
довгострокового планування;   

 складна процедура погодження документів по інвестиційних  проектах, 
для реалізації яких надається державна підтримка. 

 обтяжливий процес підключення енергопотужностей, необхідних для 
реалізації  нових інвестиційних проектів. 

 недосконалість механізмів державно-приватного партнерства.   
Основні напрями діяльності:    

 підвищення інвестиційної привабливості громади за рахунок 
функціонування стабільного економічного середовища;   

 інвентаризація старих промислових зон на території громади, з метою 
пошуку незадіяних місць для здійснення діяльності;  

 систематичне оновлення баз даних інвестиційних пропозицій у  
пріоритетних сферах інвестування, вільних об’єктів нерухомості, земельних 
ділянок тощо;  

 формування переліку об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за 
рахунок коштів державного бюджету та обласного бюджету; 

 налагодження співпраці з різними міжнародними організаціями та 
прийняття участі у міжнародних проектах; 

 розробка і захист проектів  розвитку інфраструктури  громади через 
Державний фонд регіонального розвитку; 

 співфінансування програм та проектів; 
 участь в інвестиційних форумах, ярмарках, семінарах та конференціях в 

Україні та за кордоном; 
Очікувані результати: 

- збільшення обсягу загальних інвестицій в основний капітал та прямих  
вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку громади;   

- створення нових робочих місць на території громади;   
- покращення інвестиційного рейтингу громади; 
- проведення форуму для підприємців  

 
V. УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

 

Управління комунальним майном міста здійснюється у наступних 
напрямках: оренда майна, передача об'єктів права комунальної власності у 
постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам; 
приватизація майна; облік фінансових результатів діяльності та розподіл 
коштів, отриманих від оренди та приватизації майна. 

Одним з основних завдань міської влади є ефективне та раціональне 
використання наявних об'єктів нерухомого майна комунальної власності міста 
в інтересах збільшення надходжень до міського бюджету. 



Головне завдання – збереження, ефективне та цільове використання 
об’єктів комунальної власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади. 

Основні завдання: 
- підвищення ефективності управління об’єктами комунальної  форми власності 

та збільшення надходжень до міського бюджету; 
- збереження і ефективне використання комунального майна, збільшення 

надходжень до міського бюджету від його використання. 
Заходи з реалізації: 

- проведення балансоутримувачами систематичних перевірок стану утримання, 
використання та збереження комунального майна громади; 

- пошук нових об’єктів оренди та укладення нових договорів оренди, здійснення 
контролю за станом їх використання, вжиття дієвих заходів щодо погашення 
заборгованості з орендної плати. 

- при прийманні-передачі комунального майна здійснення його закріплення за 
комунальними підприємствами, установами, закладами на правах 
господарського відання чи оперативного управління шляхом підписання актів 
приймання-передачі; 

- продовження роботи щодо проведення технічної інвентаризації об’єктів права 
комунальної власності та заходів по реєстрації прав власності на комунальне 
майно; 

- виготовлення технічних паспортів на об’єкти комунальної власності; 
- удосконалення форм контролю за виконанням умов договорів оренди майна 

комунальної власності; 
- вжиття заходів щодо недопущення виникнення заборгованості з орендних 

платежів та погашення заборгованості минулих років, 
 
        Баранівська  громада позиціонує себе як осередок органічного 
агробізнесу. В рамках проекту «Молодіжний кластер органічного бізнесу 
Баранівської міської ОТГ» ведуться роботи по зведенню та обладнанню 
комплексу будівель ринку органічної продукції, а саме: 

- «Будівництво прозорого офісу з блокованими приміщеннями торгово-
тренінгового центру у м. Баранівка»; 

-  «Будівництво міні-сироварні за адресою вул. Молодіжна,12, с. Рогачів»; 
- Будівництво водозабірної свердловини для водопостачання міні сироварні за 

адресою : вул. Молодіжна, 12 с. Рогачів. 
 

Проблемні питання розвитку:   
- обмеженість коштів на фінансування будівництва нових об’єктів; 
- недоліки у законодавчій системі, щодо проведення тендерних торгів;   

Основні напрямки діяльності: 
- будівництво ринку органічної продукції та встановлення холодильного 

обладнання для зберігання органічних ягід;;    
- створити дискусійні майданчики для залучення мешканців громади до 

планування; 



- виготовлення проектно- кошторисних документацій; 
- підтримка соціального підприємництва. 

 
В рамках проекту створено КУ «Агенція місцевого розвитку».  Метою 

установи є:  
a. сприяння розкриттю підприємницького потенціалу серед молоді, 

стимулювання та підтримка стартапів в тому числі в інноваційних для регіону 
галузях, таких як зелений сільський туризм та ін. 

b. сприяння становленню соціального підприємництва як можливості 
самозайнятості та покращення фінансового стану сільського населення.  

c. сприяння сталому економічному розвитку об’єднаної територіальної громади 
супровідними послугами комунальної установи як інституції підтримки 
малого та середнього бізнесу. 

d. залучення громадян до використання бюджетних коштів. 
 
Проблемні питання:      

a. в результаті ряду ознайомчих семінарів та одного пілотного тренінгу 
проявилась дуже низька активніть та слабка підприємливість місцевих 
мешканців, неготовність до змін, обмеженість в знаннях щодо відкриття 
власної справи. Все це спричиняє страх до реалізації підприємницького 
потенціалу. 

b. Утворені сільсько-господарські кооперативи наразі не можуть самостійно 
функціонувати через викревлене розуміння сутності кооперативної діяльності, 
патерністичне мислення, неактуальну бізнес-модель (бізнес-план) та брак 
фінансових ресурсів для подальшого розвитку. 

c. Проблема довіри і як наслідок співпраці між представниками малого та 
середнього бізнесу та органами місцевого самоврядування посилена 
недовірою до державних органів та програм. 

d. виділення фінансування на реалізацію двох проєктів “Бюджет участі 2019” - 
180 тис. грн. 
 

Цілі та завдання на 2020 рік: 
a. Для зацікавлення до підприємницької діяльності, необхідний комплексний 

підхід у зміні свідомості населення: 
1. розробити та виготовити стимуляційної до підприємництва продукції у 
вигляді буклетів, відеороликів, радіо-ефірів тощо  
2. розробити методику та відпрацювати повний пілотний курс навчальної 
програми бізнес-інкубатору на 2020 рік 
3. прописати функції фахівця з організації навчальних програм та 
необхідні ресурси для залучення кваліфікованих трененрів 
4. розробити механізм стимулювання молоді до підприємницької 
діяльності. 

b. Для завершення становлення організаційної та фінансової моделі кооперативів 
необхідно: 
1. проводити регулярні навчання членів кооперативів на базі бізнес-
інкубатору  



2. актуалізувати бізнес-плани СОК “Мілка-2018” та СОК “Смолка-2017”  
3. сприяти створенню сімейних молочних ферм 
4. Галузь сільського зеленого туризму. 
5. забезпечити виконання проведення конкурсу та фінансування 
переможців згідно “Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу 
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади за пріоритетними 
напрямками на період до 2020 року”   

c. Для ефективної діяльності агенції як консультативно-дорадчого центру для 
підприємців необхідно  забезпечити фінансування з місцевого бюджету двох 
вакантних посад, однієї з умов грантового договору  ENI/2017/392-857 від 
29.12.2017 р. 

d. Передбачити в бюджеті громади виділення коштів на “Бюджет участі” 2020 р.  
Очікувані результати: 

a. учасники 6 навчальних заходів отримали знання для впровадження в 
практичній підприємницькій діяльності з метою отримання прибутку. 

b. створені нові робочі місця  
c. Збільшення доходів місцевого бюджету від новостворених бізнесів (ФОП, 

ТОВ, ПП , ФГ тощо) 
d. подано не менше 25 проєктів, з них по «органічній» темі – не менше 9 проектів. 

Прийняли участь в голосуванні не менше 4 тис. місцевих жителів. 
В рамках проекту розпочали свою діяльність: 
Шкільне телебачення. Протягом 2019 року діти разом з своїм координатором 
підготували та опублікували 33 унікальних відео. Найбільшу кількість 
переглядів має ролик про святкування Дня міста Баранівка – більше 3,5 тис.  
КП «Баранівський міжшкільний ресурсний центр» – є пілотним проектом 
для апробації спільно з Міністерством освіти і науки України нового підходу 
до шкільної програми трудового навчання, аналогів якого не має в Україні, 
його інноваційністю є мультидоступність по принципу – «відкриті для усіх», 
тобто доступ до обладнання матимуть не тільки учні, а й будь-хто з мешканців 
ОТГ. 

Із момету заснування у закладі проходять навчання діти із двох опорних 
шкіл громади. Проведена агітаційна компанія, щодо відвідування гуртків 
(більше 100 дітей із громади вже записалися). 

Великим попитом користуються коворкінги в КП «МРЦ» (Більше 200) і 
це не лише жителі ОТГ. 

На сьогоднішній день проводяться перемовини із KASTA barber house 
(Польща) про виготовлення шевронів та підноси для інструментів, а також із 
Словацькою фірмою про пошив брендованих футболок. 

Вироби підприємства можна зустріти в таких магазинах як «Пряна 
Хата», «Tasty house».  

Головною проблемою є незадовільний стан приміщення, а саме крівлі 
яка потребує капітального ремонту. 



На 2020 рік головною метою є збільшення відвідувачів (навчальний 
процес, відкриття нових гуртків) та клієнтів (комерційна частина) даного  
закладу. 

 
VI. РОЗВИТОК ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ ГРОМАДИ 
 

Технічне переоснащення житлово-комунального господарства, у тому 
числі реконструкція та капітальний ремонт житлових будинків, модернізація 
та розвиток централізованих систем водопостачання, водовідведення, 
оснащення наявного житлового фонду будинковими засобами обліку та 
регулювання споживання води, підвищення якості надання житлово-
комунальних послуг, зокрема забезпечення споживачів якісною питною 
водою, створення об’єднань співвласників багатоповерхових житлових 
будинків – реалізація цих завдань дозволить забезпечити підвищення 
надійності функціонування житлово-комунального господарства, поліпшення 
якості житлово-комунального обслуговування населення. 

 
Водопровідно-каналізаційне господарство. 
 

КП «Баранівка міськводоканал» надає послуги з централізованого 
водопостачання  та водовідведення,  лазні , готелю, реалізацію піску, 
своєчасно в робочому режимі проводяться роботи по усуненню аварійних 
ситуацій на окремих ділянках водопровідних мереж, які мають значний 
термін експлуатації. 

 
Основними завданнями на 2020 рік є: 
1. Надання якісних послуг споживачам при відсутності збитковості підприємства. 
2. Придбання нового блоку повітродувки для забезпечення безперебійної роботи очисних 

споруд та проведення діагностики та капітального ремонту наявного блоку.  
         Виконання вищезазначених міроприємств дасть змогу в подальшому ефективно 
використовувати основні засоби для повноцінного надання послуг жителям громади. 
Проблемні питання: 

1. недофінансовані та не профінансовані повністю роботи, які виконувалися у 
2019 році, а саме:  

- Забезпечення основного та резервного електропостачання - недофінансовано 
на 60,0 тис. грн.; 

- Відновлення фізичного стану будівель, споруд підприємства (кошти не 
надійшли); 

- Закінчити ремонт, заміну обладнання в аварійних розподільчих колодязях 
системи водопостачання (кошти не надійшли); 

- Забезпечити раціональне використання електроенергії (кошти не надійшли). 
 
Благоустрій 
 



Відділ   житлово-комунального  господарства  та благоустрою  
Баранівської  міської  ради створено  з  метою  надання адміністративних  
послуг фізичним та  юридичним  особам з  питань ЖКГ та благоустрою, 
зокрема  : 
-  збір, перевезення, зберігання  та захоронення твердих  побутових відходів;                  

- ліквідація  несанкціонованих  сміттєзвалищ; 
- утримання  території  міста в належному санітарному  стані; 
- благоустрій автошляхів, тротуарів, кладовищ, пляжів , і т.д.; 
- озеленення  територій; 

- надання адміністративних  послуг з видачі довідок, виготовлення ксерокопій , 
та ін.; 

- надання  ритуальних  послуг (копання та  прибирання могил ); 
          -  надання  послуг  ринку. 

Спецавтомобілем (автовишка), здійснюються висотні роботи, в тому 
числі зрізання аварійних дерев на території Баранівської громади. Протягом 
2019 року видалено 15 дерев на приватній території за заявами громадян, 
проведено кронування 70 дерев, видалено 150 дерев згідно проведених 
обстежень. 
       Суб’єктом  господарювання у межах  м.Баранівка  та  ОТГ на  ринку  
послуг у  сфері  поводження з  побутовими відходами ( збирання, зберігання, 
перевезення та захоронення  твердих  побутових  відходів) є Баранівська  
міська рада, відділ   благоустрою  та  житлово-комунального  господарства. 
       У  Баранівці діє  лише  одне  міське паспортизоване  місце  видалення  
відходів   ( звалище побутових  відходів) площею 2.6 га, власником  якого  є 
Баранівська  міська  рада.     
       По  ОТГ  зареєстровано 23  сміттєзвалища площею 10,97 га, з  них  22  -  
паспортизовані, разом – 24  сміттєзвалища загальною  площею 13,57 га, не  
паспортизоване  сміттєзвалище в с.Йосипівка. 
       По Баранівській ОТГ   налагоджено лише  централізоване   збирання  , 
перевезення, зберігання  та захоронення твердих  побутових  відходів. На  
роботах  з  вивезення  твердих  побутових  відходів задіяно три сміттєвози і 
трактор  МТЗ-82 ( на заміні), при потребі  автомобіль КамАЗ 3511, які  
курсують згідно з  графіком та  схемою  санітарної  очистки  міста,  
затвердженими  міським  головою. Налагоджено  облік  прийнятих  відходів. 
       Особлива   увага  приділяється  роботі у  галузі дорожнього господарства  
та  освітлення  вулиць  міста  та  населених  пунктів  ОТГ. Ремонтні  роботи  
передбачають  проведення   ямкового ремонту , грейдерування вулиць  або  
ремонт дорожнього покриття шляхом підсипання  щебенем або  щебеневою  
сумішшю.  З  метою  забезпечення  покращення  освітлення  вулиць  міста та  
сіл  по  старостатах  Баранівської ОТГ   проводяться  відповідні  роботи   по  
ремонту ліній  електропередач вуличного  освітлення,  заміна  ламп  та  



ліхтарів, встановлюються  лічильники та  інше  електрообладнання , яке  
вийшло  з  ладу. 
Головна мета: 
 Благоустрій  населених  пунктів  ОТГ. 
         Це пов’язано з тим, що благоустрій населених пунктів безпосередньо 
пов’язаний із життєдіяльністю населення і включає в себе утримання 
територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, 
збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, 
інших природних комплексів і об'єктів, організацію належного утримання та 
раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та 
об'єктів  природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого 
призначення, створення умов для реалізації прав суб'єктами у цій сфері. Також 
передбачає  розвиток дорожньо-мостового  господарства, зовнішнє  
освітлення, озеленення  та  комплексний  благоустрій, санітарну  очистку та  
поводження  з  відходами, а  також  належне утримання  місць  відпочинку  
громадян, прибудинкових територій , будівель  і  споруд , благоустрій місць  
поховань ,  об’єктів поводження  з  тваринами ,тощо. 
        Розвиток  населених  пунктів  потребує активізації  зусиль в  першу  чергу  
на  місцевому  рівні – з боку  органів місцевого  самоврядування, щодо  
належного  утримання та  використання  об’єктів благоустрою та  іншої  
інфраструктури. Благоустрій – це  візитка картка кожного  населеного  пункту. 
Перше  враження кожного  з  нас  складається саме  з того який у  ньому 
благоустрій, як виглядають  дороги,тротуари, зупинки, фасади  будинків, 
зелені  насадження, як  освітлюються  вулиці, який  його  санітарний  стан та  
багато іншого. А  тому й оцінка  роботи  місцевої  влади в  значній  мірі  
залежить  від  зовнішнього  вигляду  населеного  пункту. 
 
Проблемні питання 
       1.  Проблема, яка  потребує  невідкладного  вирішення, -  фінансування  
заходів із запровадження роздільного  збирання  ТПВ. Як відомо,  малі  міста, 
у тому  числі й Баранівка, не  забезпечені достатніми фінансовими та  
матеріальними ресурсами на  впровадження вищезгаданих заходів. У той же  
час Закон України «Про відходи» зобов’язує органи  місцевого  
самоврядування невідкладно розпочати  робот з  організації роздільного  
збирання  ТПВ  на  підвідомчих  територіях. Зокрема, для  цих цілей необхідно  
закупити  відповідні  контейнери, спецавтомобілі, облаштувати  сортувальну  
станцію або  лінію, закупити  необхідне  обладнання пресування пластикової  
тари тощо. На  це  потрібні  чималі  кошти, які  на  даний  час  відсутні у  
міському  бюджеті. Тому  необхідно вирішити  питання  щодо  надання  
державних  субвенцій  місцевим бюджетам на  придбання  техніки та  
обладнання  для  роздільного  збирання  ТПВ. 



 
       2. Основною  проблемою  функціонування  ринків збирання,  вивезення,  
перероблення захоронення,утилізації  та  роздільного  збирання  ТПВ на  
території м.Баранівка  та  ОТГ          є 100-відсоткове  охоплення  споживачів 
цих  послуг  договорами. На  даний  час  договірними  відносинами у  цій  сфері 
охоплено  80% населення  по  місту  та 59,8% по  старостатах  ОТГ. Як  
результат -  виникнення  стихійних  сміттєзвалищ  вздовж  доріг,  берегів  річок 
та  на пустирях, куди виносять сміття  ті, хто  не  уклав  відповідні угоди. Дане  
питання  можна  вирішити  тільки  на  державному  рівні шляхом  внесення  
відповідних  змін  до  Закону  України «Про відходи» із  запровадженням  
норми  щодо  обов’язковості  укладання  договорів з  надавачами  послуг 
збирання, вивезення, перероблення, захоронення та  утилізації  ТПВ. 
      3. Одним  із  варіантів  вирішення проблеми щодо збирання, вивезення, 
перероблення, захоронення ,  утилізації та  роздільного  збирання   ТПВ  є 
запровадження загальнодержавного  збору за  забруднення навколишнього  
середовища як  для  суб’єктів  господарювання, так  і для  населення, кошти 
від  якого  направляти органам  місцевого  самоврядування на  ліквідацію 
несанкціонованих звалищ, запровадження  роздільного збирання  ТПВ  тощо. 
      4. Важливою  проблемою  на  ринках  збирання, вивезення (перевезення), 
перероблення          ( оброблення), захоронення  та  утилізації  твердих  
побутових  відходів є щорічне  зростання обсягів ТПВ, що  з  часом  може  
призвести  до перевантажень  діючих  місць  видалення  відходів та  
засміченості  ними  територій. Для  вирішення  цієї  проблеми  необхідно 
розпочати  будівництво  в  Україні ряду  сміттєпереробних заводів, а також на  
законодавчому  рівні  заборонити  використання  в Україні  пластикової та  
поліетиленової  тари. Запровадження  цих  заходів  дасть  змогу суттєво  
знизити обсяги ТПВ, а відповідно й зменшити  рівень  забрудненості  ними  
навколишнього  природного  середовища.  
     5. Капітальний  ремонт  доріг . 
 
Цілі та завдання 
 
     1. Подальше налагодження  на  території  Баранівської  ОТГ  роздільного   
збирання  ТПВ . 
     2. Продовження  роботи  щодо  обов’язковості  укладання  населенням ОТГ 
договорів на збирання, вивезення та захоронення   ТПВ. 
     3. Запровадження  енергозберігаючих джерел світла, модернізація 
електромереж зовнішнього освітлення та технічного переоснащення у цій 
сфері. 
     4. Проведення  капітального  та  поточного  ремонту  доріг. Стан вулиць і 
доріг населених пунктів ОТГ, у значній своїй кількості, можна визнати 



незадовільним. Одним з головних недоліків є поганий стан дорожнього 
покриття (руйнація, пошкодження), яке не забезпечує безпеку дорожнього 
руху.  
      5. Ліквідація  несанкціонованих  сміттєзвалищ. 
      6. Озеленення  та  благоустрій  території  ОТГ. 
      6. Проведення  комплексу  робіт щодо  видалення  на  території  ОТГ 
аварійно - небезпечних  зелених  насаджень  та  зелених  насаджень, які  
досягли  вікової  межі   . 
 
Очікувані результати 
 

У  разі  виконання  поставлених  завдань очікується покращення 
санітарного стану та мікроклімату населених  пунктів  ОТГ, збереження 
об'єктів та елементів благоустрою, у тому числі зелених насаджень, їх 
раціональне використання, належне утримання та охорона, створення 
сприятливого для життєдіяльності людини довкілля. 

 
Енергозабезпечення та енергозбереження 
Енергозабезпечення 

Основним завданням у сфері енергозабезпечення залишається надійне та 
безперебійне забезпечення споживачів громади енергоносіями. Здійснення 
заходів щодо: 

- моніторингу обсягів споживання та стану розрахунків закладів бюджетної 
сфери за використані енергоносії, забезпечить дотримання затверджених 
лімітів споживання енергоносіїв розпорядниками бюджетних коштів; 

- забезпечення своєчасної та повної оплати усіма категоріями споживачів 
громади вартості спожитих енергоносіїв, що сприятиме підвищенню рівня 
розрахунків за спожиті енергоносії та безперебійному енергозабезпеченню 
населених пунктів громади. 
Енергозбереження 

Одним із пріоритетних напрямків роботи міської ради є підвищення 
ефективності використання та економії енергетичних ресурсів з метою 
зменшення тепловитрат будівель комунальної форми власності та економії 
бюджетних коштів.  
 У 2018 році  Баранівська міська рада  приєдналася до Європейської 
ініціативи "Мери за економічне зростання (М4EG)". Баранівська громада 
отримала відзнаку від Світового Банку за один з найкращих Планів місцевого 
економічного розвитку (серед 124 громад-учасниць з 6 країн), який 
розроблявся командою проекту.  
         Проблемні питання: 

- обмежені фінансові ресурси на впровадження енергоефективних технологій та 
обладнання; 



- не прогнозоване зростання вартості енергоносів; 
- погіршення фінансового стану споживачів. 

Основні завдання та очікувані результати  підвищення стану 
енергоефективності: 

 
№ Назва заходу  

Короткий зміст заходу 
 

Вартіст
ь тис.грн 

у тому числі Очікуваний 
результат 

ДБ МБ інш
і 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Проведення 

енергетичних аудитів 
будівель з 
отриманням 
енергетичних 
сертифікатів, 
виготовлення ПКД з 
підвищення стану 
енергоефективності  
комунальних 
закладів 

Проведення енергетичних 
аудитів будівель бюджетної 
сфери з метою визначення 
обсягів та вартості 
енергоефективних заходів, 
а також можливої економії 
від їх впровадження 

300 - 100 200 - Визначення 
пріоритетних 
до 
впровадження 
енергоефектив
них заходів; 
- підготовка 
якісних 
інвестиційних 
проектів. 

2 Встановлення 
додаткових приладів 
обліку споживання 
енергетичних 
ресурсів 

Встановлення додаткових 
приладів обліку 
споживання: 
- теплової енергії; 
- електроенергії; 
- води. 

40 - 40 - - Підвищення 
ефективності  
енергетичного 
моніторингу; 
- зменшення 
енергоспожива
ння та викидів 
СО2 

3 Капітальний ремонт 
щодо покращення 
енергозбереження 
будівлі філії 
«Вірлянська 
початкова школа» 
Баранівського ліцею 
№1  

Проведення робіт, що 
включають: 
-утеплення зовнішніх 
огороджуючих 
конструкцій; 
-заміна вікон та дверей на 
енергоефективні 
металопластикові; 
-реконструкція системи 
опалення; 
-встановлення модульної 
котельні, що працює на 
твердому паливі;  
-проведення інших 
необхідних робіт з 
капітального ремонту. 
 

5000 4500 500 - - Зменшення 
енергоспожива
ння та викидів 
СО2, 
- створення 
комфортних 
умов 
перебування 
дітей та 
персоналу 

4 Реконструкція –
термомодернізація 
будівлі ЗДО 

Проведення робіт, що 
включають: 

1500 1350 150 - - Зменшення 
енергоспожива



"Сонечко" за 
адресою:  
вул. Звягельська,58А, 
м.Баранівка 
 (завершення робіт) 

- утеплення 
зовнішніх огороджуючих 
конструкцій ; 

- проведення інших 
необхідних робіт з 
капітального ремонту. 

ння та викидів 
СО2, 
- створення 
комфортних 
умов 
перебування 
дітей та 
персоналу 

5 Реконструкція 
тепломереж та 
технічне 
обслуговування 
систем опалення 
бюджетних закладів  

Проведення робіт, що 
включають: 

- часткова заміна 
трубопроводів та приладів і 
обладнання системи 
опалення, що прийшли у 
непридатність; 

- утеплення 
трубопроводів; 

- технічне 
обслуговування котельного 
обладнання; 

- встановлення 
теплових екранів між 
приладами опалення і 
зовнішніми стінами; 

- встановлення 
систем регулювання 
споживанням теплової 
енергії. 

500 - 500 - - Зменшення 
енергоспожива
ння  
та викидів СО2, 
- створення 
комфортних 
умов 
перебування 
дітей та 
персоналу 

6 Реконструкція 
харчоблоків освітніх 
та медичних закладів 
із встановленням 
енергозберігаючого 
обладнання 

Заміна електроплит або 
комфорок на 
енергоефективні аналоги 

350 - 50 300 Зменшення 
споживання 
електроенергії  
та викидів СО2 

7  Підвищення 
енергоефективності 
технологічного 
обладнання 
 

Оновлення (реконструкція) 
наявного парку 
технологічного обладнання 
(повітродувки) 

150 - 150 - Зменшення 
енергоспожива
ння  
та викидів СО2 

8 Заміна приладів 
освітлення на 
енергоефективні  
LED-аналоги 

Придбання та встановлення 
в будівлях приладів 
освітлення, вироблених на 
основі LED-технології 

100 - 100 - Зменшення 
енергоспожива
ння 
 та викидів СО2 

9 Реконструкція 
систем вуличного 
освітлення із 
використанням 
LED-технологій 

Проведення робіт, що 
включають: 

- встановлення приладів 
освітлення, вироблених на 
основі LED-технології; 
- встановлення систем 
керування (фото- та 
часових реле); 
- інші роботи, необхідні для 
функціонування ліній 
вуличного освітлення.  

500 450 50 - Зменшення 
енергоспожива
ння та викидів 
СО2 



1
0 

Проведення Днів 
сталої енергії 

Проведення інформаційно-
роз’яснювальних заходів 
щодо підвищення 
поінформованості жителів 
стосовно сучасних способів 
ощадного й ефективного 
використання енергії 

10 - 10 - Зменшення 
енергоспожива
ння та викидів 
СО2  у 
житловому 
секторі. 
 

1
1 

Впровадження ОСББ 
енергозберігаючих 
заходів з  
енергоефективної 
модернізації 
багатоквартирних 
житлових будинків 

Часткове відшкодування 
ОСББ витрачених коштів 
на впровадження 
енергоефективних заходів у 
багатоквартирних 
житлових будинках (у 
рамках реалізації заходів 
Програми 
термомодернізації 
багатоквартирних 
будинків) 

80 - 80 - - Зменшення 
енергоспожива
ння та викидів 
СО2, 
- створення 
комфортних 
умов 
проживання 
жителів 
багатоквартирн
их житлових 
будинків 

 
 

VII. ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
   У зв’язку із утворенням Баранівської  об’єднаної територіальної громади, 
виникла необхідність у розширенні структури чисельності апарату 
виконавчого комітету Баранівської міської ради, що тягне за собою створення 
належних умов для підвищення ефективності діяльності органів місцевого 
самоврядування, поліпшення матеріально-технічного забезпечення для 
вирішення ними питань громадського значення. 
 
Основні завдання: 

- поліпшення матеріально-технічного забезпечення роботи органів місцевого 
самоврядування (ремонт приміщення, придбання автомобіля, придбання 
комп’ютерної та оргтехніки, обладнання та ін.); 

- організація та проведення органами місцевого самоврядування урочистих 
заходів та конференцій; 

- організація прийому та перебування офіційних делегацій та налагодження 
зв’язків з іншими громадами та містами; 

- сплата членських внесків до Асоціацій, учасником яких є міська рада; 
- підвищення рівня кваліфікації спеціалістів органів місцевого самоврядування; 
- проведення конкурсів і нагород Баранівської міської ради. 
 

Очікувані результати: 
- покращення матеріально-технічного забезпечення органів місцевого 

самоврядування; 
- створення прозорої системи в прийнятті рішень органами місцевого 

самоврядування, підвищення рівня довіри до місцевої ради; 



- підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування та 
депутатів; 

- створення належних умов для реалізації органами місцевого самоврядування 
прав та повноважень, визначених чинним законодавством України; 

- вивчення та впровадження кращого досвіду в сфері розвитку місцевого 
самоврядування. 

 
 

VIII. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 
 

На постійному контролі у Баранівській міській раді перебувають 
питання соціального захисту населення. 

    1.   Основними завданнями Управління соціального захисту 
населення Баранівської міської ради є:  забезпечення  реалізації державної 
соціальної політики на території Баранівської ОТГ у сфері  соціального 
захисту населення. Програми соціального захисту населення розроблені для 
підтримки малозабезпечених мешканців громади, людей похилого віку, 
ветеранів, інвалідів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної 
операції, громадян окремих пільгових категорій та внутрішньо переміщених 
осіб. Програмами визначено низку заходів щодо поліпшення та вдосконалення 
роботи органів місцевого самоврядування, громадських інституцій щодо 
підтримки найбільш незахищених верств населення, а саме тієї категорії 
громадян , які за віком чи за станом здоров’я, або у зв’язку з ситуацією, що 
склалася на ринку праці, перебувають у скрутному становищі. 

Незважаючи на те, що держава докладає зусиль по соціальному захисту 
осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують 
допомоги, залишається ще ряд проблем, які потребують розв’язання на 
місцевому рівні, в тому числі і за рахунок  коштів місцевого бюджету. 
  2.Метою Програм є: 

 вдосконалення та посилення рівня соціального захисту населення громади; 
 сприяння підвищенню рівня життя вразливих та соціально незахищених 

верств населення шляхом їх соціальної підтримки; 
 надання адресної допомоги найбільш незахищеним верствам населення; 
 вирішення питань соціально-побутового та медичного обслуговування 

громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах; 
 надання соціальних послуг з урахуванням визначення потреб та сприяння 

розвитку системи надання соціальних послуг; 
 забезпечення соціального захисту осіб, які переміщуються з тимчасово 

окупованої території України та районів проведення антитерористичної 
операції; 

 забезпечення фінансування додаткових заходів щодо соціального захисту; 
 координація дій органів виконавчої влади та громадських організацій, 

діяльність яких має соціальну спрямованість. 



Для забезпечення досягнення мети Програм передбачено виконання 
наступних завдань: 

 забезпечення державних гарантій з питань  соціального захисту населення; 
 формування комплексної системи соціального захисту громадян, які 

потребують соціальної підтримки; 
 удосконалення системи надання соціальної допомоги найбільш вразливим 

верствам населення, посилення адресної спрямованості; 
 підвищення якості соціального обслуговування громадян, які перебувають у 

складних життєвих обставинах; 
 подовження роботи щодо удосконалення якості надання соціальних послуг та 

сприяння розвитку системи надання соціальних послуг; 
 підтримка статутної діяльності громадських організацій, діяльність яких має 

соціальне спрямування; 
 створення умов для максимально раціонального та економного використання 

коштів місцевого бюджету, спрямованих на сферу соціальної допомоги, 
залучення додаткових, у тому числі благодійних ресурсів, розвиток ділової та 
творчої активності громадян. 
 3.Проблемні питання.  
3.1. Завершення  капітального ремонту багатофункціонального центру 
реабілітації .  Потреба в коштах складає 300,0 тис.грн. 
3.2.    Ремонт покрівлі приміщення, яке знаходиться за  адресою вул. Соборна, 
55 (приміщення «Червоного хреста»),  в якому заплановано  надання 
додаткових послуг особам, які  потребують їх згідно чинного законодавства. 
Орієнтовна потреба в коштах складає 300,0 тис.грн. 
3.3.  Для підвищення доступності та якості послуг соціального захисту і 
соціального забезпечення заплановано:  
        -Запровадити виїзні форми роботи Центру реабілітації (з використанням 
"соціального таксі" та інформуючи відповідного сімейного/дільничного 
лікаря). 
       -Налагодити взаємодію між Центром реабілітації та Центром первинної 
медико-санітарної допомоги щодо направлення лікарями первинної ланки 
пацієнтів до Центру реабілітації та щодо участі лікарів ЦПМСД у моніторингу 
якості роботи Центру реабілітації 
      -Підготувати пропозицію (Концепцію) створення Кризового центру для 
сімей/ осіб у складних життєвих обставинах, а також розширення послуг 
Центру реабілітації на дорослих мешканців;  
      -Підготувати програму залучення до діяльності коворкінгів БМРЦ людей з 
інвалідністю, осіб у складних життєвих обставинах з метою їх соціалізації 
      -Придбання житла для осіб з числа дітей сиріт та покращення їх житлових 
умов.  
       В результаті виконання  запланованих заходів, передбачається  досягти 
слідуючих результатів: 
 



 
№п/п Показник результативності Одиниця 

виміру 
усього 

1. Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до 
загальної чисельності осіб, які потребують соціальні 
послуги 

% 100 

2. Чисельність осіб, забезпечених  соціальним 
обслуговуванням (наданням соціальних послуг) 

осіб 282 

3. Чисельність дітей з інвалідністю,які потребують 
реабілітаційних послуг 

осіб 85 

4. Відсоток  охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними 
послугами до загальної чисельності осіб, які потребують 
даної послуги 

% 84 

5. Кількість громадських організацій ветеранів і осіб з 
інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість, які забезпечені фінансовою підтримкою 

Од. 1 

6. Питома вага кількості  осіб, постраждалих внаслідок  
ліквідації аварії на ЧАЕС, які  зареєстровані на території 
громади,  і потребували фінансової підтримки по 
відношенню до кількості  осіб, які забезпечені фінансовою 
підтримкою 

% 100 

7. Кількість осіб, які потребують послуги соціального 
представника на рік 

осіб 62 

8. Відсоток фактичного забезпечення соціальними 
послугами осіб, які їх потребують 

% 100 

9. Чисельність осіб, забезпечених  соціальним захистом 
(наданням матеріальної допомоги) 

осіб 60 

10. Відсоток осіб, охоплених соціальною послугою до 
загальної  чисельності осіб, які потребують соціальні 
послуги 

% 100 

Реалізація  Програм соціального захисту дозволить: 
 посилити адресність соціальної підтримки населення; 
 забезпечити визначення потреби та надання соціальних послуг інвалідам 

війни, учасникам бойових дій та учасникам антитерористичної операції; 
 підвищити якість та рівень задоволення потреб отримувача соціальних послуг; 
 збільшити кількість осіб, охоплених соціальними послугами; 
 розвиватися благодійництву у сфері надання різних видів допомоги та послуг 

соціально вразливим верствам населення; 
 поліпшити стан соціальної захищеності сімей з дітьми, інвалідів, учасників 

АТО, ветеранів війни, ветеранів праці та осіб похилого віку; 
 підвищити якість життя внутрішньо переміщеним особам.  

Служба у справах дітей Баранівської міської ради забезпечує 
виконання функцій соціального захисту дітей громади, враховуючи кількість 
дитячого населення ОТГ, що складає близько 65% від загальної кількості 
дитячого населення району. 

Станом на 31.12.2019 року на первинному обліку служби у справах дітей 
перебувало 72 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського 
піклування (дітей-сиріт–20, дітей, позбавлених батьківського піклування – 52). 



З них під опікою/піклуванням перебуває 63 дитини, в ПС/ДБСТ – 7, в 
інтернатних закладах – 2.  
 Частка охоплених сімейними формами виховання дітей складає 98% від 
загальної кількості дітей, які перебувають на первинному обліку. 

У 2019 році на первинний облік служби у справах дітей поставлено 9 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, знято 10 дітей. 
 Станом на 31.12.2019 р. на території громади функціонувало 4 
прийомних сімей (7 дітей), 36 сімей опікунів/піклувальників (59 дітей). 
 На обліку служби у справах дітей перебувало 10 усиновлених дітей, за 
якими здійснюється нагляд до досягнення ними 18-річного віку. 
 На місцевому обліку служби у справах дітей перебуває 1 сім’я – 
кандидатів в усиновлювачі. Проведено 2 усиновлення дитини вітчимом. 

На обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах 
служби у справах дітей міської ради станом на 31.12.2019 року перебувало 45 
дітей з 19 сімей з підстав невиконання батьками належним чином своїх 
батьківських обов’язків (44 дитини), самовільне залишення місця проживання 
(1 дитина). З них взято на облік протягом 2019 року 20 дітей з 11 сімей, знято 
– 9 дітей у зв’язку з досягненням повноліття. 

З метою захисту майнових та житлових прав дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа рішенням сесії від 
16.12.2017р. №785 затверджено міську цільову соціальну Програму 
забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та осіб з їх числа на 2018-2022 роки. 

За поданням служби у справах дітей рішенням виконавчого комітету 
міської ради надано 12 дозволів на вчинення правочинів щодо нерухомого 
майна, право власності або право користування яким мають діти. 

У 2019 році на особовий рахунок особи з числа дітей, позбавлених 
батьківського піклування зараховано кошти грошової компенсації у розмірі 
322 896 грн. з державного бюджету на придбання житла у власність. 

Протягом 2019 року службою у справах дітей розглянуто 128 звернень 
громадян з питань діяльності служби у справах дітей. 
 

1. Мета (основні пріоритети): 
- захист прав та законних інтересів дітей в громаді, зокрема щодо 

недопущення та подолання складних життєвих обставин; 
-  захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування; 
-  розвиток сімейних форм влаштування дітей, які залишились без 

піклування батьків. 
2. Проблемні питання: 
- недопущення потрапляння дітей з громади до інтернатних закладів; 



- забезпечення дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського 
піклування та осіб з їх числа житлом або соціальним житлом після досягнення 
ними повноліття.   

3. Цілі та завдання на 2020 рік: 
- пошук кандидатів в патронатні вихователі, прийомні батьки, 

батьки-вихователі, опікуни/піклувальники; 
- недопущення потрапляння дітей з громади до закладів 

інституційного догляду та повернення дітей, які влаштовані в такі заклади в 
громаду з метою виховання в сімейному оточенні; 

- забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування та осіб з їх числа соціальним житлом з фонду житла соціального 
призначення, житлом з наданням їм у власність або компенсації за 
неотримання житла, проведення ремонту або реконструкції наявного в них 
житла; 

- мінімізація впливу негативних соціальних факторів оточуючого та 
сімейного середовища на дітей, які опинилися у складних життєвих 
обставинах, профілактика та подолання складних життєвих обставин. 

4. Фінансове забезпечення реалізації плану 

Назва проекту 
Заг. 

вартість 
(тис. грн.) 

Джерела фінансування (тис. грн) 
Обласний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

Інші 
джерела 

Міська цільова соціальна Програма 
забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та осіб з 
їх числа 

140 000 70 000 70 000  

 
           IХ.  НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 
 
         Центром надання адміністративних послуг міської ради за 2019 рік 
громадянам було надано 5037 адміністративних послуг за 106-ю видами,  а 
саме: 

- у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців, та громадських формувань - 290 послуг; 

- у сфері надання адміністративних послуг відділом комунального 
господарства та земельних відносин - 1083 послуги ; 

- у сфері надання адміністративних послуг відділом Держгеокадастру у 
Баранівському районі – 3265 послуг; 

- вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки 25-и і 45-и 
річного віку – 20 послуг; 

- у сфері надання адміністративних послуг мобільним сервісним 
центром МРЕО – 206 послуг; 

- адміністративні послуги в режимі он-лайн – 173 послуги; 



        Головна мета розвитку ЦНАП – створення доступних та комфортних 
умов для отримання громадянами широкого переліку адміністративних послуг 
в одному місці. 
        Проблемні питання – врегулювання законодавчої бази щодо взаємодії з 
суб’єктами  надання адміністративних послуг та ЦНАП.   
        Основне завдання ЦНАПу на 2020 рік – збільшення переліку 
адміністративних послуг. 
          Очікуваний результат – отримання громадянами більш широкого 
переліку адміністративних послуг в одному місці. 
          Для досягнення результату по основному завданню фінансове 
забезпечення не потрібно. 

Реєстраційна служба  є  виконавчим органом  Баранівської  міської ради,  
утворена   рішенням 1 сесії 8 скликання Баранівської міської  ради №7 від 
30.12.2016 “Про утворення та затвердження структури виконавчих органів 
Баранівської міської ради».  

 Реєстраційна служба у своїй діяльності є підзвітною і підконтрольною 
Баранівській міській раді, її виконавчому комітету, міському голові і 
підпорядкованою першому заступнику міського голови з питань діяльності 
виконавчого органу ради. 

  Реєстраційна служба  у своїй діяльності керується Конституцією 
України,   Законами України: «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», «Про свободу 
пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»,  Постановою 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил реєстрації місця 
проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного 
державного демографічного реєстру», актами Президента України і Кабінету 
Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої 
влади, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями 
міського голови. 

До складу реєстраційної служби  входить сектор реєстрації місця 
проживання фізичних осіб реєстраційної  служби  Баранівської міської ради,    
який здійснює реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування 
фізичних осіб. 

 Метою діяльності реєстраційної служби є реалізація, на території 
об’єднаної громади, державної політики у сфері державної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб,  
фізичних осіб-підприємців,  реєстрації/зняття з реєстрації місця 
проживання/перебування осіб в межах повноважень, передбачених 
законодавством України, нормативно-правовими актами та положенням про 
реєстраційну службу. 

        Основними  завданнями реєстраційної служби є: 
          1) забезпечення виконання  покладених    на    органи місцевого 
самоврядування повноважень щодо державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень; державної реєстрації юридичних осіб та 



фізичних осіб – підприємців; реєстрації/зняття з реєстрації місця 
проживання/перебування осіб. 

2)  забезпечення реалізації юридичними та фізичними особами своїх прав 
у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної 
реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, реєстрації/зняття з 
реєстрації місця проживання/перебування осіб;  

  3)  ведення   Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 
та громадських формувань, Реєстру територіальної громади. 

   4)  забезпечення, у межах своїх повноважень, захисту прав і законних 
інтересів фізичних та юридичних осіб. 

  5) організаційно - методологічне забезпечення центру надання 
адміністративних послуг  з питань, що належать до її компетенції. 

   6)  забезпечення формування карток реєстрації особи, адресних карток 
та інших документів, отриманих та створених працівниками  Служби; 

  7) підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної 
політики у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та 
державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, 
реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб; 

  8)  забезпечення захисту персональних даних; 
  9) здійснення інших повноважень, передбачених  чинним 

законодавством. 
  Основними проблемними питаннями у сфері державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень , а також у сфері державної 
реєстрації юридичних та фізичних осіб –підприємців є недосконалість, 
неузгодженність  законодавства у даних сферах реєстрації. З боку 
Міністерства юстиції України не проводиться роз’яснювальна робота щодо 
змін законодавства у  даних сферах реєстрації, не проводяться семінари, 
навчання, підвищення кваліфікації посадових осіб суб’єктів державної  
реєстрації.  

Також  з боку Міністерства юстиції України посилився контроль за 
діяльністю у сфері державної реєстрації, зокрема щодо відповідності 
державних реєстраторів кваліфікаційним вимогам, визначеним чинним 
законодавством.  Тому виникла проблема щодо заповнення вакансії 
державного реєстратора реєстраційної служби Баранівської міської ради у 
сфері  державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. 

Служба при виконанні покладених на неї завдань взаємодіє з виконавчим 
комітетом Баранівської міської ради та його структурними підрозділами, 
іншими органами місцевого самоврядування, районними державними 
адміністраціями, територіальними органами міністерств, інших центральних 
органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами, 
організаціями, об’єднаннями громадян.   

 
 
 
 



Х.  КУЛЬТАРА,  РОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА 
СПОРТУ 

 
         Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту (далі по тексту - Відділ) є 
виконавчим органом Баранівської міської ради, створений Баранівською 
міською радою, підзвітний і підконтрольний їй. Підпорядковується 
відповідним органам виконавчої влади щодо здійснення делегованих 
повноважень. 
         Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в 
установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм 
найменуванням. 
          Засновником Відділу є Баранівська міська рада, яка здійснює контроль 
за його діяльністю. 

Метою Відділу є створення умов для розвитку особистості і творчої 
самореалізації кожного громадянина, забезпечення в межах визначених 
законодавством прав членів територіальної громади в сфері культури, 
державної політики з питань сім’ї, дітей та молоді, розвитку фізичної культури 
та спорту, шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, 
через мережу комунальних підприємств, установ і закладів для задоволення 
потреб та інтересів Баранівської міської об’єднаної територіальної громади. 
Робота установ культури громади спрямована на задоволення потреб людини 
у розвитку своєї особистості, творчого потенціалу, збереження і примноження 
національного скарбу-фольклору, збереження історико-культурної спадщини, 
естетичного виховання і навчання дітей, потреб у спілкуванні. 
Особливий акцент у роботі закладів культури – це робота з дітьми та молоддю, 
створення умов для їх духовного і творчого зростання та збагачення на кращих 
зразках української та світової культури.     
      Відділу культури, сім’ї, молоді та спорту підпорядковані та підзвітні 
наступні заклади:     

 Міський будинок культури ім. А. Пашкевича;     
 Міський стадіон;     
 Баранівська дитяча юнацька спортивна школа;     
 Баранівська школа мистецтв;      
 Баранівський історико-краєзнавчий народний музей;     
 Баранівська бібліотека для дорослих та дітей;     
 Сільські будинки культури та клуби об’єднаної громади;     
 Будинок культури  смт. Полянка.  

При громаді діють колективи, які носять почесне звання «народний»: 
 народний аматорський хор «Прислуч»  
 народний аматорський чоловічий гурт «Козаки-козаченьки»  
 народний самодіяльний фольклорний колектив «Льонок» 
 зразковий  духовий оркестр  
 зразковий дитячий вокальний ансамбль «Ейс» 

 
              Бібліотечні заклади отг: 



Бібліотечний фонд громади становить 159,1 тис. примірників 
      За  2019 рік послугами бібліотеки скористалися - 9439  читачів, проведено 
173150 книговидач. 
           З року в рік бібліотеки ОТГ беруть активну участь у всіх культурних 
заходах, які проходять на території громади. 

В Баранівській школі мистецтв навчається 314 дітей, з якими займається 
24 викладачі. В школі діють такі відділи: фортепіанний – де займається 37 
дітей; народний відділ - 22 дитини; гітара – 26 дітей; скрипка - 22 дитини; 
хореографія - 81 дитина; художній відділ -72 дитини; духовий відділ - 31 
дитина та вокал – 23 дитини. Вихованці брали участь у різних конкурсах та 
фестивалях. 

Пріоритетним напрямком гуманітарної діяльності міської ради є 
пропагування здорового способу життя та розвиток фізичної культури і 
спорту. Важливим є залучення різних груп населення незалежно віт статі, віку 
та соціального статусу до регулярних занять фізичною культурою і спортом. 
На території громади функціонує Баранівська дитячо-юнацька спортивна 
школа, в якій систематично займається 302 дитини з таких видів спорту: 
футбол, волейбол, легка атлетика та важка атлетика. ДЮСШ забезпечено 
необхідним спортивним інвентарем та спортивними спорудами. Відділом 
культури, сім’ї, молоді та спорту у вересні 2019 р. виданий наказ про 
покращення роботи Баранівської ДЮСШ щодо розвитку спорту, підготовки 
спортсменів до складу збірних команд області. З цією метою діють відділення 
ДЮСШ в смт. Першотравенськ, смт. Полянка та с. Кашперівка.   

Також велика увага приділяється залученню до занять спортом людей з 
обмеженими фізичними можливостями.  Створені умови для заняття  регбі на 
інвалідних візках. Закуплені спеціальні візки та тенісний стіл. 

За станом на 01.01.2020 року в громаді нараховується 82 спортивні 
споруди: 1 стадіон, 61 площинних споруд, 7 футбольних полів, 13 майданчиків 
з тренажерним обладнанням, 1 тенісний корт, 2 майданчика з синтетичним 
покриттям, 8 приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять, 8 спортивних 
залів, 1 фізкультурно-оздоровчий зал.           

Станом на 01.01.2020 р. 18 спортивних споруд Баранівської ОТГ внесені 
до Єдиного електронного всеукраїнського реєстру спортивних споруд. 

Метою Відділу є створення умов для розвитку особистості і творчої 
самореалізації кожного громадянина, забезпечення в межах визначених 
законодавством прав членів територіальної громади в сфері культури, 
державної політики з питань сім’ї, дітей та молоді, розвитку фізичної культури 
та спорту, шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, 
через мережу комунальних підприємств, установ і закладів для задоволення 
потреб та інтересів Баранівської міської об’єднаної територіальної громади.  

 Проблемні питання: 



- ремонт приміщення бібліотеки, побудова туалету; 
- придбання комп’ютерного обладнання; 
- виділення  коштів  з  місцевого  бюджету  на  поповнення  книжкових  фондів. 

 Першочергові  проблеми  історико – краєзнавчого  музею: 
      1. Установка приладів обігріву у музеї фарфору, заміна вхідних 
дверей,  закінчення ремонту туалету, ремонт зовнішньої стіни приміщення, 
переобладнання системи освітлення. 
      2.  Ремонт внутрішньої частини приміщення відділу етнографії ( оновлення 
стін,та стелі). 
      3.  Виготовлення інформаційних банерів, стендів та стелажів, поличок та 
підставок. 
     4.  Придбання мультимедійної  дошки. 

  
Цілі та завдання на 2020 рік  
 В 2020 році планується проводити спортивні та культурні заходи 

відповідно до затверджених планів та паспортів бюджетних програм.  
Очікувані результати: 
Забезпечення надання якісної початкової музичної, хореографічної 

освіти образотворчого мистецтва та художнього промислу; 
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, 

створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння 
професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та 
зберігання бібліотечних фондів; 

Забезпечення організації культурного дозвілля населення, зміцнення 
культурних традицій, збереження популяризації духовного надбання нації та 
зміцнення культурних традицій, підтримка та розвиток культурно-освітніх 
заходів;  

Збільшення кількості спортсменів регіону які приймають участь в 
регіональних та всеукраїнських змаганнях та посідають призові місця, 
представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області і 
на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, підготовка 
спортивного резерву та підвищення  рівня фізичної підготовленості дітей. 

 
Фінансове забезпечення нових проектів: 
 

Назва проекту Загальна 
вартість 
(тис.грн.) 

Джерела фінансування, 
тис.грн. 

Державний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

Інші 
джерела 

Фестиваль полуниці в 
с.Суємці 

10  5 5 



«Шкільне телебачення» 69,2  69,2  
«Явне-форст-фест» 7  7  

  
  

ХІ. ОСВІТА 
У 2019 році відділ і заклади освіти  Баранівської міської об’єднаної 

територіальної громади працювали над реалізацією головних завдань 
державної політики в сфері освіти, приведенням системи провадження 
освітньої діяльності у відповідність до нового Закону України «Про освіту», 
упровадженням Концепції «Нова українська школа».  

Аналізуючи підсумки роботи усього освітянського колективу громади в 
2019 р., можна констатувати, що за активної підтримки міської ради, у 
співпраці з іншими відділами та установами, батьківською громадськістю  
вдалося розв’язати багато проблемних питань і в основному  забезпечити 
належне функціонування закладів освіти. 

У підпорядкуванні відділу освіти станом на 31.12.2019 року перебуває 
11 закладів загальної середньої, 13 дошкільної та 1 позашкільної освіти.   

Дошкільна освіта 
    Станом на 01.01.2020 року в громаді функціонує  9 закладів дошкільної 
освіти з режимом роботи 9-10,5 год та 4  малокомплектних на базі ЗЗСО з 
режимом роботи 4 год. Усього в них було створено 35 груп: із них 6 ясельних, 
29 дошкільних, 4 короткотривалого перебування дітей. 
     За даними проведеного обліку  у громаді проживає 1283 дитини від 0 до 6 
років, що на 162 менше порівняно з минулим роком. Кількість дитячого 
населення переважно зменшилась у сільській місцевості. Перебувають в черзі 
на влаштування до ЗДО 42 дитини міста Баранівка, що на 77 менше, ніж 
минулого року. Відсоток охоплення дітей 3-6 років закладами дошкільної 
освіти становить 85,3%.  
         Директорами  закладів дошкільної освіти проводилася належна робота 
щодо організації харчування дітей у відповідності статті 35 Закону України 
«Про дошкільну освіту» та Інструкції з організації харчування дітей у 
дошкільних  навчальних закладах. У 9 садках було організовано 3-разове 
харчування. Усього харчувалося 715 дітей.  Було звільнено від плати за 
харчування 69 дитини, з них 38 дітей учасників бойових дій. Виконання 
натуральних  норм харчування в середньому становило 81% в яслах та 78% у 
садках.  Середня вартість утримання одного вихованця за 2019 рік склала 
23182 грн, що на 3418 грн більше, порівняно з минулим роком. 

Загальна середня освіта 
  Рішенням 30-ї позачергової сесії Баранівської міської ради від 12.06.2019 
року створено опорний заклад освіти «Баранівський ліцей №2 ім.  О.Сябрук» 
з філіями «Зеремлянська гімназія» та «Климентіївська гімназія» (одночасно 



ухвалені рішення про їх ліквідацію як юридичних осіб). До порядку денного 
сесії міської ради 29.08.2019 р. також включено питання про перейменування 
ОНЗ «Баранівська гімназія» в Баранівський ліцей №1. Таким чином, станом на 
01.09.2019 року мережа  закладів загальної середньої освіти громади 
складалася з 2 ліцеїв, 3 шкіл І-ІІІ ст., 1 гімназії та 5 шкіл І-ІІ ст. 
    До 1 класу  01 вересня 2019 року  було зараховано 272 учня (17 класів). 
Усього в 2019/2020 н.р. за шкільними партами громади навчається 2487 учнів 
, що на 42 більше попереднього навчального року.  Загалом було організовано 
навчання у 164 класах.  
     Відповідно до нового законодавства рішенням Баранівської міської ради 
було затверджено мережу 28 груп подовженого дня у 6 ЗЗСО, що з 01.09.2018 
р. фінансуються з місцевого бюджету. Їх відвідують 686 школярів, що на 97 
більше, ніж минулого навчального року.   
   У 2019/2020 н.р. в ЗЗСО було  організовано роботу 37 гуртків і секцій, якими 
було охоплено 641 учня.  У 2019 році була розширена мережа інклюзивних 
класів і груп. Загалом було організоване інклюзивне навчання для 7 учнів  (по 
одному в Баранівському ліцеї №1 (6 клас), Баранівському ліцеї №2 ім. 
О.Сябрук (3 клас), Смолдирівській ЗОШ І-ІІІ ст. (8 клас), Рогачівській гімназії 
( 2 клас) та 3 учнів у  Кашперівській ЗОШ І-ІІІ ст. (2, 2 та 8 клас)) та для 3 дітей 
у закладах дошкільної освіти. А саме у Баранівському ЗДО «Сонечко» та у 
Кашперівському ЗДО.  До штатних розписів цих закладів освіти введено 
посаду асистента вчителя. Педагогічний патронаж організовано для 31  
здобувача освіти (у т.ч. це й учні  класів із наповнюваністю до 5 осіб).      
     У 2019 році згідно із Законом України «Про освіту», на підставі положення, 
затвердженого міською радою, проведені конкурси на заміщення двох 
вакантних посад директорів закладів загальної середньої освіти, а саме 
Зеремлянської гімназії й Полянківської ЗОШ І-ІІІ ст. Таким чином, розпочата 
практика контрактної форми призначення керівників шкіл.  
    Загальний бюджет галузі освіти ОТГ у 2019 році становив 84млн.714тис.783 
грн. Із них: освітня субвенція – 42 млн.582 тис. грн, видатки місцевого 
бюджету – 42 млн.132 тис. 783 грн.  
     За кошти громади фінансується:  

- заробітна плата всіх працівників закладів дошкільної освіти, міського будинку 
дитячої творчості, відділу освіти та технічно-обслуговуючого персоналу шкіл; 

- комунальні послуги (електроенергія, газ, водопостачання); 
- тверде паливо для котелень; 
- паливно-мастильні матеріали для шкільних автобусів; 
- продукти харчування для дітей пільгових категорій; 
- оздоровлення дітей; 
- капітальні й поточні ремонти приміщень, техніки й т.д.; 
- закупівля матеріалів, обладнання й інвентаря; 
- підвищення кваліфікації педагогів; 



- відрядження команд на обласні змагання, конкурси й олімпіади; 
- оплата праці вихователів груп подовженого дня, керівників гуртків у школах, 

доплати за завідування навчальними кабінетами. 
1. Головна мета. 

    Основний пріоритет розвитку галузі освіти на 2020 рік вбачаємо у 
подальшій  реалізації головних завдань державної політики в сфері освіти, 
приведенням системи провадження освітньої діяльності у відповідність до 
нового Закону України «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту»,  
упровадження Концепції «Нова українська школа».  

2. Проблемні питання 
- Ремонт доріг між населеними пунктами та облаштування зупинок для 
посадки та висадки учнів біля закладів освіти громади. 
- Придбання шкільних автобусів для перевезення здобувачів освіти у 
кількості 7 штук. 
- Необхідність  будівництва спортивного залу та облаштування 
спортивного майданчика в опорному закладі освіти «Баранівський ліцей №2 
ім. О. Сябрук» 
- Придбання та встановлення лічильників обліку газу  в Полянківській 
ЗОШ І-ІІІ ступенів, Вірлянській початковій школі та Баранівському ЗДО 
комбінованого типу «Сонечко». 
- Проведення планових заходів по протипожежній безпеці (встановлення 
сертифікованих пожежних сигналізацій із радіосповіщенням та обробка 
горищних покриттів будівель закладів освіти засобами вогнезахисту, які 
забезпечують І групу вогнезахисної ефективності). 

Назва проекту Загальна 
вартість 

(тис. грн) 

Джерела фінансування, тис.грн. 
Державний 

бюджет 
Місцевий 
бюджет 

Інші 
джерела 

Капітальний ремонт 1 поверху 
Баранівського ліцею №1 зі 
встановленням витяжної вентиляції 
внутрішніх вбиралень на 2 та 3 поверхах 

У межах 
передбачених 
асигнувань 

У межах 
передбачених 
асигнувань 

  

Закупівля обладнання для шкільних 
їдалень 

У межах 
передбачених 
асигнувань 

У межах 
передбачених 
асигнувань 

  

Капітальний ремонт харчоблоку 
Баранівського ліцею №1 

У межах 
передбачених 
асигнувань 

У межах 
передбачених 
асигнувань 

  

Реконструкція Баранівської ЗОШ І-ІІ 
ступенів у заклад дошкільної освіти 

500 тис.грн  500 
тис.грн. 

 

Будівництво спортивного залу 
баранівського ліцею №2 ім. О. Сябрук, за 
адресою: вул. Звягельська,17 м. 
Баранівка, Житомирської області 

 6571,315   

Реконструкція котельні Баранівського 
ліцею №1 за адресою: Житомирська обл., 
м. Баранівка, вул. соборна, 26 з 
переводом на альтернативні види палива 

7181,748  7181,748  



Реконструкція термомодернізації будівлі 
ЗДО «Сонечко» за адресою: вул. 
Звягельська,58а м. Баранівка 
Житомирської обл. 

1313,910  1313,910  

 
ХІI. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

 
          Пріоритетною для Баранівської громади залишається галузь охорона 
здоров’я.   

Мережа комунального некомерційного підприємства «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги» Баранівської міської ради 
складається з 20 об’єктів, а саме: 6 лікарських амбулаторій  загальної практики 
сімейної медицини (Баранівка, Суємці, Кашперівка, Полянка, Рогачів, 
Першотравенськ) та 14 фельдшерських пунктів.  

Закладами сімейної медицини обслуговуються 26811 осіб. 
Всього штатних посад - 95,75, з них лікарів – 22,25.  

 
          Комунальне некомерційне підприємство «Баранівська центральна 
районна лікарня» зареєстроване 01.10.2019 року, обслуговує 39081 жителя 
району. До амбулаторно-поліклінічних підрозділів лікарні за 2019 рік 
зроблено більше 138 тисяч відвідувань пацієнтів проти 131 тис. відвідувань у 
2018 році; проведено 3106 хірургічних амбулаторних оперативних втручань. 

Стаціонарна допомога надається на 140 ліжках в 6 відділеннях. В 
стаціонарі було проведено 547 оперативних втручань.  

За штатним розписом в закладі 61,5посад лікарів,зайняті 54,75 посад, 
працює 42 лікаря. Близько третини лікарів мають пенсійних вік.  

Середнього медичного персоналу за штатним розписом 112,5 посад, 
зайняті 107,75, працює 100. 

Позитивним моментом є укомплектованість штатної посади 
отоларинголога і хірурга. Однак, існує дефіцит лікарів таких спеціальностей: 
терапевт, рентгенолог, акушер- гінеколог, дермато-венеролог, неонатолог, 
лікар приймального відділення. 

Підготовка Програм: 
- Цільова програма профілактики раку шийки матки шляхом вакцинації дівчат 

віком 9-14 років на 2020-2021рр.; 
- надання комплексної послуги соціально-медичної допомоги дітям-сиротам, 

дітям, позбавлених батьківського піклування та дітям, що перебувають в 
складних життєвих обставинах на 2020 рік. 

На виконання ЗУ «Про державні фінансові гарантії медичного 
обслуговування населення», НСЗУ розробила програму медичних гарантій із 
застосуванням механізму стратегічних закупівель медичних послуг. 

Лікарнею проведено ряд організаційних заходів: 



1. Пакет документів для отримання ліцензії н медичну практику 
знаходиться на перевірці в МОЗ. 

2. Лікарня подала конкурсну заявку на отримання грантової допомоги 
проекту людської безпеки Програми «Кусаноне» (Японія) на придбання УЗД 
апарату експертного класу. Підтвердження заявки знаходиться в стадії 
визначення. 

3. Розроблено проект міської програми розвитку та фінансової підтримки 
КНП «Баранівська ЦРЛ» на 2020-2021 роки. 

4. Розпочата робота щодо  впровадження програми з інфекційного 
контролю для покращення якості і підвищення безпеки при наданні медичних 
послуг та вимог підписання договору з НСЗУ. 

Ці першочергові заходи допоможуть лікарні своєчасно заключити 
договір з НСЗУ для надання гупмедичних послуг. 

Проблемні питання: 
1. Недостатнє фінансування на забезпечення закладу сучасною 

діагностичною апаратурою для проведення скринінгових обстежень та 
забезпечення надання висококваліфікованої лікувально-діагностичної 
допомоги населенню. 

Необхідно позитивно вирішити питання щодо спів фінансування 
закупівлі обладнання та техніки, об’єднавши фінанси всіх місцевих бюджетів 
Баранівського району, а також  спонсорів. Тільки так, ми зможемо забезпечити  
умови для підписання КНП «Баранівська ЦРЛ» договору з НСЗУ. 

2. Дефіцит кадрів  (відсутність повного забезпечення лікарями «вузьких» 
спеціальностей та висока питома вага лікарів пенсійного віку). 

Створення необхідних умов для роботи лікаря, забезпечення його 
достойною заробітною платою, а для молоді – житлом, дасть позитивне 
вирішення кадрової політики закладу. 

3. Недостатнє фінансування на виплати пільгових рецептів окремих груп 
населення за певними категоріями захворювань. Це і рідкісні орфанні 
захворювання, і хвороби ендокринної системи і онкологічні захворювання. 
           

ХІІІ. ЗЕМЛЕУСТРІЙ ГРОМАДИ 
 

Реалізація політики у галузі будівництва,архітектури та земельних 
відносин 

 
      Відділ містобудування та архітектури, земельних відносин та комунальної 
власності Баранівської міської ради був утворений рішенням 1 сесії 8 
скликання Баранівської міської ради від 11.01.2017 року №42. 
     У 2018 році відділ містобудування та архітектури, земельних відносин та 
комунальної власності Баранівської міської ради утворений як окрема 



юридична особа рішенням 26 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 
12.11.2018 року № 1403. Повне найменування Відділу: Відділ 
містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної 
власності Баранівської міської ради (далі – Відділ). 
     Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 
України, постановами Верховної ради України, актами Президента України, 
Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України, наказами 
Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, 
наказами Фонду державного майна України, рішеннями міської ради, 
розпорядженнями міського голови, а також іншими актами. 
     Завдання Відділу на 2020 рік: 

 забезпечення реалізації державної політики у сфері земельного законодавства, 
містобудування та архітектури, управління нерухомим майном, що належить 
до комунальної власності Баранівської міської об’єднаної територіальної 
громади; 

 аналіз стану містобудування на території Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади, організація розроблення, проведення експертизи і 
забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів 
населених пунктів Баранівської міської об’єднаної територіальної громади, 
його складових частин, іншої містобудівної документації; 

 забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та 
архітектури, національних стандартів, норм і правил, регіональних правил 
забудови населених пунктів, затвердженої містобудівної документації; 

 реалізація політики міської ради у сфері захисту та використання земельних 
ресурсів, регулювання земельних відносин, містобудування та благоустрою; 

 забезпечення надходження коштів до міського бюджету за рахунок 
ефективного обліку, використання, продажу земель та майна, які знаходяться 
у комунальній власності Баранівської міської об’єднаної територіальної 
громади;  

 здійснення аналізу ефективного використання земельних ресурсів 
Баранівської міської об’єднаної територіальної громади; 

 взаємодія з постійними комісіями міської ради, підприємствами, установами, 
організаціями та громадськими об’єднаннями з питань земельних відносин та 
комунальної власності; 

 здійснення контролю за ефективним використанням майна комунальних 
підприємств; 

 забезпечення систематичного інформування населення Баранівської міської 
об’єднаної територіальної громади про хід приватизації та надання в орендну 
земель та майна, що належить до комунальної власності територіальної 
громади міста; 

 проведення роботи щодо розробки, аналізу та надання пропозицій до проектів 
нормативно-правових актів та інших нормативних документів, а також 
концепцій і програм управління земельними ресурсами та комунальним 
майном; 



 здійснення інших повноважень в сфері земельних відносин та управління 
майном комунальної власності, передбачені чинним законодавством, 
віднесені до компетенції виконавчих органів міської ради. 

 участь у розробленні та виконанні міських програм у галузі земельних 
відносин та комунального майна, а також обліку та розподілу житла, 
містобудування та архітектури; 

 організація роботи щодо забезпечення конституційних та законних прав 
громадян та юридичних осіб на землю відповідно до Земельного кодексу 
України та інших нормативно-правових актів України; 

 здійснення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за 
місцем проживання. 
 
Також у 2020 році відділом планується: 
 
У сфері містобудування та архітектури: 
 

- розгляд заяв щодо видачі будівельних паспортів забудови земельної ділянки; 
- розгляд заяв щодо видачі паспортів прив'язки для впровадження 

підприємницької діяльності; 
- розгляд заяв на видачу містобудівних умов та обмежень забудови земельної 

ділянки; 
- розгляд заяв щодо погодження висновків проектів землеустрою; 
- розроблення та затвердження містобудівної документації на місцевому рівні 

(детальних планів території); 
- розгляд заяв від громадян та юридичних осіб про присвоєння поштових адрес 

житловим будинкам та нежитловим приміщенням; 
- видача довідок громадянам та юридичним особам про присвоєння поштових 

адрес об’єктам нерухомого майна, про відсутність або наявність забудови на 
земельних ділянках. 
 
У сфері земельних відносин: 
 

- проведення робіт по укладанню договорів оренди землі з громадянами, 
суб’єктами підприємницької діяльності та юридичними особами;      

- надання довідок громадянам та юридичним особам про кількісний облік 
земельних ділянок, розглядаються земельні спори, запити про публічну 
інформацію, заяви та звернення; 

- розгляд заяв громадян та суб’єктів господарювання із земельних питань;  
- підготовка документів для продажу Баранівською міською радою земельних 

ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об’єкти 
нерухомості, що належать покупцям на праві власності; 

- підготовка документів для продажу Баранівською міською радою нежитлової 
будівлі (заводоуправління) на підставі електронного аукціону орієнтовною 
вартістю 400 000 грн; 

- укладення договорів про пайову участь на будівництво, розширення, ремонт, 
утримання об’єктів благоустрою соціальної і виробничої інфраструктури та на 



заходи щодо охорони навколишнього природного середовища та контроль за 
надходження коштів відповідно до укладених договорів; 

-      продаж на земельних торгах земельних ділянок та права їх оренди:   
1. Земельна ділянка площею 0,1000 га в м.Баранівка, вул.Івана Франка,110, яка 

перебуває в комунальній власності Баранівської об’єднаної територіальної 
громади та виставляється для продажу на земельних торгах (аукціоні) для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі (АЗС) із земель запасу 
житлової та громадської забудови. 

2. Земельна ділянка площею 41,9449 га (1820684800:01:000:0225) за межами 
населених пунктів (Рогачівський старостинський округ), яка перебуває в 
комунальній власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, право 
оренди якої виставляється для продажу на земельних торгах (аукціоні) для  
ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення. 

3. Земельна ділянка площею 47,4974 га (1820684800:01:000:0310) за межами 
населених пунктів (Рогачівський старостинський округ), яка перебуває в 
комунальній власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, право 
оренди якої виставляється для продажу на земельних торгах (аукціоні) для  
ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення. 

4. Земельна ділянка площею 81,9643 га (1820685800:04:000:1268) за межами 
населених пунктів (Суємецький старостинський округ), яка перебуває в 
комунальній власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, право 
оренди якої виставляється для продажу на земельних торгах (аукціоні) для  
ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення. 

5. Земельна ділянка площею 18,9579 га (1820680800:05:000:0103) за межами 
населених пунктів (Вірлянський старостинський округ), яка перебуває в 
комунальній власності Баранівської об’єднаної територіальної громади, право 
оренди якої виставляється для продажу на земельних торгах (аукціоні) для  
ведення особистого селянського господарства із земель запасу 
сільськогосподарського призначення. 
 
 - прийняття в комунальну власність Баранівської ОТГ нерухомого  майна, яке 
визнане судом відумерлою спадщиною, а саме, право на земельні частки (паї); 
       - проведення робіт по інвентаризації земель лісогосподарського 
призначення на території Баранівської об’єднаної територіальної громади. 

      - підготовка на розгляд сесій  та виконкому Баранівської міської ради 
проектів рішень; 

- розроблення та затвердження на сесії Баранівської міської ради 
регуляторних актів; 

- формування плану дій з потенційним інвестором щодо започаткування 
інвестиційного проекту у сфері льонопереробки; 

- інвентаризація земельних ділянок для визначення придатних для 
встановлення альтернативних джерел енергії; 

- формування земельних ділянок для розвитку льонарства на території 
громади; 



- проведення роз’яснювальної роботи серед населеня ОТГ, що має у 
власності земельні частки (паї) щодо можливості передачі їх в оренду для 
вирощування льону та визначення площі таких земель. 

 
У сфері комунального майна:  
 - проведення конкурсів оренди комунального майна Баранівської міської 

об’єднаної територіальної громади; 
           - укладання договорів оренди комунального майна;  
 - підготовка на розгляд сесій  та виконкому Баранівської міської ради 

проектів рішень; 
           - розроблення та затвердження на сесії Баранівської міської ради  
регуляторних актів; 

- проведення перереєстрації громадян, які потребують поліпшення 
житлових умов відповідно до п.25 Правил обліку громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов, і надання їм приміщень в Українській РСР, 
затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984 
№470;  
           - прийняття документів на отримання дотації за молодняк ВРХ (згідно 
постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 року №107 та змінами до 
Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 
підтримки галузі тваринництва згідно Постанови кабінету Міністрів України 
від 28.03.2018 року №285).  
 
 

ХІV . Фінансове забезпечення заходів Програми  та цільових 
Програм 

№ 
п/п 

Назва проекту 
Загальна 
вартість 

(тис. грн.) 

Джерела фінансування, тис. грн. 

Держав
ний 

бюджет 

Місцевий 
бюджет  

Інші 
джерела  

1 
Капітальний ремонт вуличного освітлення по 
вул. Західна та вул.Калинова в м.Баранівка 
Житомирської області 

127,0  127,0  

2 
Капітальний ремонт вуличного освітлення 
с.Середня, Баранівського району 
Житомирської області 

66,0  66,0  

3 
Капітальний ремонт вуличного освітлення по 
вул.Ломоносова, м.Баранівка, Баранівського 
району Житомирської області 

84,0  84,0  

4 
Капітальний ремонт вуличного освітлення 
с.Смолка, Баранівського району Житомирської 
області 

73,0  73,0  

5 
Капітальний ремонт вуличного освітлення по 
вул. Ярослава Мудрого в м.Баранівка 
Житомирської області 

80,0  80,0  



6 
Капітальний  ремонт а/д С0602351 (Баранівка - 
Деревищина ч/з Кашперівку км 7+800-13+900 

Після 
виготовлення 

ПКД 
   

7 
Капітальний ремонт автодороги (C-060202 
/Суємці – Рогачів/ на дільниці Рогачів – 
Смолдирів (1,5 км) ) 

Після 
виготовлення 

ПКД 
   

8 
Капітальний ремонт дорожнього покриття від 
буд. №1 вул. Першотравнева – площа Волі – 
буд. №14 вул. Звягельськав м. Баранівка 

1499,975   1499,975 

9 
Капітальний ремонт дорожнього покриття по 
вул. Звягельській буд. 35 до буд. №138 в м. 
Баранівка Житомирської області 

1466,304   1466,304 

10 
 

Капітальний ремонт дороги по вул.Тищика з 
проїздом до вул.Соборної в м.Баранівка 
Житомирської області 

1170,0  1170,0  

11 
Капітальний ремонт дорожнього покриття 
вулиці та тротуарів по вул. Ярослава Мудрого 
в м.Баранівка Житомирської області 

540,0  540,0  

12 

Будівництво прозорого офісу з блокованими 
приміщеннями торгово-тренінгового центру за 
адресою: вул. Звягельська,7Б,м.Баранівка, 
Баранівського району Житомирської області. 
Завершення 

3485,438  2645,029 840,148 

13 

Будівництво міні-сироварні за адресою 
вул.Молодіжна 12, с.Рогачів Баранівського 
району Житомирської області, монтаж 
обладнання та введення в експлуатацію 

В межах 
кошторисних 
призначень 

   

14 
Реалізація проекту “Полянки -Плаза” 
(смт.Полянка), який став переможцем 
“Бюджету участі” у 2018 році 

90,0  90,0  

15 
Реалізація проекту “Футбольне поле” 
(с.Кашперівка), який став переможцем 
“Бюджету участі” у 2018 році 

90,0  90,0  

16 
Забезпечити підключення БМРЦ до котельні 
ТТЦ 

Після 
виготовлення 

ПКД 
   

17 
Капітальний ремонт санітарних кімнат 
Кашперівської ЗОШ 1-3 ст. 

350,0 350,0   

18 
Капітальний ремонт санітарних кімнат 
Полянківської ЗОШ 1-3 ст. 

350,0 350,0   

19 
Капітальний ремонт східців та пішохідної 
доріжки в Баранівському ДНЗ "Сонечко" 

Після 
виготовлення 

ПКД 
   

20 Закупівля контейнерів для сортування ТПВ 
В межах 

кошторисних 
призначень 

   

21 
Придбання санітарного автомобіля для 
АЗПСМ с.Кашперівка 

В межах 
кошторисних 
призначень 

   

22 
Капітальний ремонт реанімаційного відділення 
КЦРЛ 

В межах 
кошторисних 
призначень 

   



23 
Придбання санітарного автомобіля класу «В» 
або «С» 

В межах 
кошторисних 
призначень 

   

24 

Придбання медичного обладнання 
(відеоендоскопічне обладнання, УЗД апарат із 
доплером , лапароскопічна стійка, 
гематологічний аналізатор, аналізатор сечі, 
напівавтоматичний 2-канальний коагулометр, 
аналізатор глюкози та лактату 2 ,апарати 
кисневого концентрату) 

1000,0  1000,0  

25 

Придбання УЗД апарату експертного класу з 
укомплектуванням 
датчиками:секторним,лінійним, вагінальним та 
з наявністю кардіологічної програми(для 
ультразвукового дослідження органів черевної 
порожнини,нирок,сечового 
міхура,матки,яєчників,передміхурової,молочн
ої,щитовидної залоз,серця,судин,пренатальної 
діагностики вроджених вад плоду та 
новонароджених,головного мозку у дітей до 1-
го року) 

В межах 
кошторисних 
призначень 

та залучених 
інвестицій 

   

 
 
Секретар ради                                                                    О.В.Самчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
40 сесія 8 скликання 

 
 

12 лютого 2020 року                                                                      № 2700 
 

 
Про встановлення загальної суми   
витрат «Фонду  на виконання  
депутатських повноважень» на 2020 рік 
 
               Для більш ефективного використання коштів місцевого бюджету, 
керуючись Бюджетним кодексом України,  Законом України «Про статус 
депутатів місцевих рад», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», міська рада 
 
                ВИРІШИЛА: 
 

1. Відповідно до Програми «Фонд на виконання депутатських 
повноважень» затвердженої рішенням 18-ої сесії 8-го скликання № 1024 від 
14.03.2018 року, встановити загальну суму Фонду на 2020 рік в розмірі 72 807 
грн.  (Сімдесят дві тисячі  вісімсот сім грн.) відповідно  Розподілу «Фонду на 
виконання депутатських повноважень» на 2020 рік, згідно додатку. 

2. Відділу фінансів Баранівської міської ради (Дем’янюк О.Ю.) 
проводити фінансування видатків відповідно до Програми та заявок головного 
бухгалтера відділу бухгалтерського обліку та економічного розвитку, 
інвестицій та закупівель Баранівської міської ради (Цимбалюк Л.А.) на 
розрахунковий рахунок Баранівської міської ради відповідного призначення 
за ТПКВКМБ  0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» по 
відповідних КЕКВ. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань 
планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку 
(Нечипорук Д.В.). 
 
 Міський голова                                                                              А.О.Душко 
 
 



         Додаток   
       до рішення  40-ої сесії 8 скликання 
       Баранівської міської    
       ради від  12.02.2020 р.  № 2700 

 
 

РОЗПОДІЛ 
Фонду на виконання депутатських повноважень  

 на 2020 рік 
 
 

  Кількість 
депутатів 

Сума,   
грн. на 
одного 

депутата 

Сума, 
грн. 

разом 

Міський голова 1 - - 

Депутати міської ради 26 2 000 52 000 
 

 
Депутати міської ради, які не використали 
кошти у 2017 році відповідно до рішення 4 
сесії 8 скликання №147 від 28.03.2017р. 
  

 
 
1 

 
 

2 000 

 
 

2 000 

 
Депутати міської ради, які не використали 
кошти у 2018 році відповідно до рішення 18 
сесії 8 скликання №1024 від 14.03.2018р. 
  

 
 
4 

 
 

2 000 

 
 

8 000 

Депутати міської ради, які не використали 
кошти у 2019 році відповідно до Рішення 
29 сесії 8 скликання №1758  від 
12.03.2019р. 
 

 
7 

 
- 

 
10 807 

 
Загальна  сума «Фонду на виконання 
депутатських повноважень»  на 2020 рік 
 

   
72 807 

 
Секретар ради                                                        О.В.Самчук 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
40 сесія 8 скликання 

 
 

12 лютого 2020 року                                                                     № 2701 
     

Про внесення змін до рішення 33 сесії 
8-го скликання №1946 від 11.07.2019 року  
«Про затвердження  зведеного кошторисного  
розрахунку  на «Капітальний ремонт  
дорожнього покриття по вул. Звягельська   
від буд. 35 до буд. №138 в м. Баранівка  
Житомирської області» 
 
         У зв’язку з уточненням змісту затвердження проектно-кошторисної 
документації, керуючись ст. 25, пунктом 22 частини 1 статті 26, пунктом 9 
частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,    
міська  рада: 
 
ВИРІШИЛА: 
 

 1. Внести зміни до рішення 33 сесії 8-го скликання №1946  від 11.07.2019 
року «Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку на 
«Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Звягельська  від буд. 35 до 
буд. №138 в м. Баранівка Житомирської області», а саме п. 1  викласти в новій 
редакції: 

- Затвердити Робочий проект «Капітальний ремонт дорожнього покриття по 
вул. Зв’ягельська  від буд. 35 до буд. №138 в м. Баранівка Житомирської 
області» та зведений кошторисний розрахунок проектної документації  на 
суму 1467,304  тис. грн.  
 
 2. Всі інші пункти рішення  залишити без змін. 
 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань 
планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку 
(Нечипорук Д.В.). 
 
 Міський голова                                                      А.О.Душко 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
40 сесія 8 скликання 

 
12 лютого 2020 року                                                                     № 2702 

     

Про внесення змін до рішення 33 сесії 
8-го скликання №1945 від 11.07.2019 року  
«Про затвердження  зведеного кошторисного  
розрахунку  на «Капітальний ремонт дорожнього  
покриття від буд. №1 вул. Першотравнева –  
площа Волі – буд. №14 вул. Звягельська    
в м. Баранівка Житомирської області» 
 
         У зв’язку з уточненням змісту затвердження проектно-кошторисної 
документації, керуючись ст. 25, пунктом 22 частини 1 статті 26, пунктом 9 
частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,    
міська  рада: 
 
ВИРІШИЛА: 
 

 1. Внести зміни до рішення 33 сесії 8-го скликання №1945  від 11.07.2019 
року «Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку на 
«Капітальний ремонт дорожнього  покриття  від буд. №1 вул. Першотравнева 
– площа Волі – буд. №14 вул. Звягельська   в м. Баранівка Житомирської 
області», а саме п. 1  викласти в новій редакції: 

- Затвердити Робочий проект «Капітальний ремонт дорожнього  покриття  
від буд. №1 вул. Першотравнева – площа Волі – буд. №14 вул. Звягельська   в 
м. Баранівка Житомирської області» та зведений кошторисний розрахунок 
проектної документації  на суму 1499,975  тис. грн.  
 2. Всі інші пункти рішення  залишити без змін. 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань 
планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку 
(Нечипорук Д.В.). 

 
 

 Міський голова                                                           А.О.Душко 

 

 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
40 сесія  8 скликання 

 
12 лютого 2020 року                                                             № 2703 
 
Про затвердження положення 
«Про  порядок  утримання 
кладовищ та функціонування  
місць поховань на території 
Баранівської міської об’єднаної  
територіальної громади» . 
 
         Для врегулювання господарських, адміністративних відносин між органами 
державної влади та суб’єктами господарювання і врегулювання відносин при наданні 
ритуальних послуг, керуючись Законами України «Про поховання та похоронну справу», 
«Про благоустрій населених пунктів», враховуючи Типове положення про ритуальну 
службу в Україні, затверджене наказом державного комітету України з питань житлово – 
комунального господарства від 19.11.2003р. № 193 та зареєстроване в Міністерстві юстиції 
України 8 ве- ресня 2004 року за № 1110/9709, Порядок утримання кладовищ та інших місць 
поховань, затверджений наказом Державного комітету з питань ЖКГ від 19.11.2003 № 193, 
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08.09.2004 № 1113/9712, Державні санітарні 
правила і норми « Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених 
пунктах України» ДСанПіН 2.2.2.028-99, постанову Кабінету Міністрів України від 
01.08.2006р № 1045 « Про затвердження порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників 
у населених пунктах» та керуючись пп. 11 п.а ч.2 ст.30, ст.59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи  рекомендації постійної  комісії  з  питань житлово-
комунального господарства, комунальної  власності, промисловості,  підприємництва та  
сфери  послуг міська рада  
ВИРІШИЛА: 
       1. Затвердити Положення « Про  порядок утримання  кладовищ та функціонування 
місць поховань на території  Баранівської міської  об’єднаної  територіальної  громади», 
далі - Положення ( додається). 
       2. Відділу  благоустрою та  житлово-комунального  господарства Баранівської  міської  
ради (Виховський  С.А.), в.о. старост  Баранівської  міської ОТГ у своїй діяльності 
керуватися вказаним  Положенням. 
       3. Вважати  таким , що  втратило чинність рішення Баранівської  міської  ради від 
15.06.2011 року №314 . 
       4. Дане рішення набирає чинності з моменту оприлюднення. 
       5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з 
питань  діяльності виконавчих органів  ради Савчука В.А. та на постійну  комісію  з  питань 
житлово-комунального господарства,комунальної  власності, промисловості,  
підприємництва та  сфери  послуг міська рада (Курбатов В.А.) 
 
Міський голова                                       А.О.Душко 



                Затверджено 
                                                                                                       рішенням   40  сесії 
                                                                                                       Баранівської  міської ради 
                                                                                                       8 скликання  
                                                                                                       від 12.02.2020 р.  № 2703     
 

 
 

ПОРЯДОК  
утримання  кладовищ та  функціонування місць  поховань 

на території  Баранівської  міської  об’єднаної територіальної  громади 
 
 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

       Цей Порядок розроблено згідно з Законом України "Про поховання та похоронну справу" (далі 
Закон) , Типовим положенням про ритуальну службу в Україні, Необхідним мінімальним переліком 
окремих видів ритуальних послуг, Необхідним мінімальним переліком вимог щодо порядку 
організації поховання і ритуального обслуговування населення, Порядком утримання кладовищ та 
інших місць поховань (далі Порядок), затвердженими наказом Державного комітету України з 
питань житлово-комунального господарства від 19 листопада 2003 року       № 193 (далі Наказ), 
Державними санітарними правилами та нормами "Гігієнічні вимоги щодо облаштування і 
утримання кладовищ в населених пунктах України" ДСанПiН 2.2.2.028-99 і є обов'язковими для 
виконання всіма суб'єктами господарювання (далі СГ),  незалежно від форм власності , які надають 
ритуальні послуги та займаються виготовленням, торгівлею ритуальною атрибутикою, 
виготовленням намогильних споруд, облаштуванням місць поховання та встановлення 
намогильних споруд і їх демонтажем.  
 
      1.1. Надання ритуальних послуг згідно з мінімальним переліком послуг по копанню та 
закопуванню могил, по демонтажу, монтажу намогильних споруд, облаштуванню могил покладено  
у м.Баранівка -  на відділ благоустрою  та  житлово-комунального  господарства Баранівської  
міської  ради, у селищі міського  типу  та в селах Баранівської  міської  ОТГ- на  в.о. старост та 
суб’єктів господарювання, незалежно від форм власності, які виявили бажання працювати на 
даному ринку послуг та уклали договори про надання ритуальних послуг з Баранівською  міською  
радою  згідно з чинним законодавством. 
      1.2. Землі, на яких розташовані міські кладовища та  кладовища в населених  пунктах ОТГ є 
комунальною власністю і не підлягають приватизації або передачі в оренду. Для  розміщення  місць  
поховань на території  Баранівської  міської  об’єднаної територіальної  громади  надано  такі  
земельні  ділянки:  
- під облаштування нового  кладовища  у м.Баранівка: 
       вул.Першотравенська,32; 
- відкриті  кладовища у м.Баранівка: 
       міське  кладовище  по  вул.Першотравенській,24; 
       кладовище  Римо-католицької  громади по  вул.Першотравенській,21; 
       кладовище по вул.Степанюка ( мікрорайон Заріччя). 
- закриті кладовища: 
       кладовище  іудейської  громади по  вул.Леваневського; 
- відкриті  кладовища у населених  пунктах  Баранівської ОТГ: 
       кладовище смт.Полянка; 
       кладовище с.Глибочок 
       кладовище с.Марківка 



       кладовище с.Стара  Гута 
       кладовище с.Смолдирів 
       кладовище с.Іванівка 
       кладовище с.Смолка 
       кладовище с.Йосипівка 
       кладовище с.Табори 
       кладовище с.Ми рославль 
       кладовище с.Берестівка 
       кладовище с.Лісове 
       кладовище с.Суємці 
       кладовище с.Володимирівка 
       кладовище с.Кашперівка 
       кладовище с.Жарі 
       кладовище с.Зеремля 
       кладовище с.Рогачів  
       кладовище с.Острожок 
       кладовище с.Млини 
       кладовище с.Вірля 
       кладовище с.Климентіївка 
        
      1.3. Рішенням  виконавчого  комітету  в  місцях  поховань  можуть  бути окремі  сектори  для  
почесних поховань, поховання  померлих (загиблих) військовослужбовців, а також  сектор  для  
поховань померлих за  національною і  релігійною  ознакою, невпізнаних  громадян та біохімічних  
відходів. 
      1.4. Поділ  кладовищ  за  майновим  станом не  дозволяється. 
      1.5. Міська  рада  може прийняти  рішення про  часткове або  повне  припинення  поховань  
померлих у разі , якщо на території  кладовища немає  вільних  місць для облаштування  нових  
могил, а поховання  померлих  можливе  лише  на  місцях  родинного  поховання або  шляхом  під 
поховання в  могилах за  згодою користувачів місць  поховання відповідно ст. 25 Закону України 
«Про поховання та похоронну справу». 
       

2. РЕЖИМ  РОБОТИ  КЛАДОВИЩ  
 

       2.1. Відділ  благоустрою  та  ЖКГ  і старостати  Баранівської ОТГ  працюють  з понеділка  по  
четвер з 8 години  ранку до  17 год.15 хв.  дня , у п’ятницю – з 8 години  ранку  до  16 години  дня , 
обідня перерва з 12  до  13  годин  дня, вихідні  дня -  субота, неділя. 
       2.2. Кладовища відкриті для відвідувань щодня протягом року у  світлу  пору  доби. 
        2.3.Поховання померлих на кладовищах проводяться щодня. За бажанням особи, яка 
зобов'язалася поховати померлого, час проведення поховання може змінюватися.  
       2.4. У дні великих релігійних свят (Великдень, Різдво Хрестове, Пресвята Трійця) поховання на 
кладовищі не проводяться. 
        2.5. На вході до кладовища розташовується режим роботи кладовища, на спеціальному 
рекламному щиті розташовуються для населення  основні положення Закону України „Про 
поховання та похоронну справу”, інші нормативно – правові акти. Встановлюється щит із 
зображення схематичного плану кладовища, із зазначенням секторів, напрямку головної алеї та 
основних доріг, розташування будівельних споруд, допоміжних будівель, громадського туалету 
тощо.  
        2.6. Роботи, пов’язані з монтажем, демонтажем намогильних споруд виконуються не раніше 
одного року після проведення поховання з метою ущільнення ґрунту після засипання (можливе й 
більш раннє проведення робіт, але з обов’язковим попередженням особи, яка  проводила  поховання 
( надалі-Замовник), про можливі наслідки). 

 



3. ВИДИ  ПОХОВАНЬ  
 
       3.1.Поховання померлих на  кладовищах може здійснюватися шляхом:  
- закопування в могилі труни з тілом померлого; 
- закопування в могилі урни з прахом померлого; 
- розвіювання  праху  померлого. 
 
       3.2. З урахуванням етнічних, релігійних чи культурних традицій поховання померлих може 
здійснюватися іншим способом. Поховання померлих проводиться з дотриманням вимог та 
санітарно-епідеміологічного законодавства.  
 

 
4. ПОРЯДОК  ПОХОВАННЯ  ПОМЕРЛИХ 

 
       4.1. Поховання померлого – комплекс заходів та обрядових дій, які здійснюються з моменту 
смерті людини до поміщення труни з тілом або урни з прахом у могилу, облаштування та утримання 
місця поховання відповідно до звичаїв і традицій, що не суперечать законодавству.  
       4.2. За зверненням виконавця волевиявлення чи особи, яка взяла на себе зобов'язання поховати 
померлого, на території кладовища безоплатно виділяється місце для поховання померлого. У разі 
одночасної смерті двох чи більше померлих безоплатно виділяється місце    для  родинного  
поховання. 
      Ділянка для подвійного поховання виділяється у випадку, коли один з найближчих родичів, що 
залишився в живих (чоловік, жінка, батько, мати, син, дочка) старше 60 років. 
      Кожне поховання померлого здійснюється в окремій могилі. Довжина могили для дорослого 
повинна бути не менше двох метрів, ширина -1м, глибина – не менше 1,5 м від поверхні землі до 
кришки труни, з урахуванням місцевих ґрунтово- кліматичних умов. У разі поховання померлих 
дітей розміри могили можуть бути відповідно зменшені. Відстань від дна могили до рівня стояння 
ґрунтових вод повинна бути не менше 0,5 м, висота намогильного горбка – 0,5 м. У разі поховання 
тіла померлого в сидячому положенні товщина ґрунту над тілом померлих від поверхні землі має 
бути не меншою за 1 метр. 
    4.4.Під кожну могилу надається ділянка таких розмірів: 
 

    
Примітка: У разі поховання померлого в нестандартній труні викопується могила залежно від  
довжини  труни  
      4.5. Поховання померлого покладається на виконавця волевиявлення померлого. Якщо у 
волевиявленні померлого немає вказівки на виконання волевиявлення чи у разі відмови виконавця 
від виконання волевиявлення померлого, поховання померлого здійснюється чоловіком 
(дружиною), батьками (усиновителями), дітьми, сестрою, братом, дідом або бабою, онуком 
(правнуком), іншою особою, яка зобов’язалася поховати померлого. Особа, яка зобов’язалася 
поховати померлого, повинна отримати свідоцтво про смерть на підставі довідки про смерть та 
паспорту померлого у відділі реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання померлого. 
При наявності свідоцтва про смерть виконавець волевиявлення померлого (далі Замовник) з 
документом, підтверджуючим його особу (паспорт), повинен звернутися  у відділ благоустрою  та  
житлово-комунального  господарства Баранівської  міської  ради або  до в.о. старости  у селищі 



міського  типу  чи в селі Баранівської  міської  ОТГ- для реєстрації померлого та видачі  дозволу на 
проведення поховання, відведення місця під поховання та копання могили.  
      Замовник має право вибрати виконавця послуг серед суб’єктів господарювання, які уклали 
договори про надання ритуальних послуг. Відповідно до статті 25 Закону України ,,Про поховання 
та похоронну справу ” користувач має право на встановлення намогильної споруди в межах 
виділеної земельної ділянки для поховання чи надання згоди на встановлення намогильної споруди 
іншими членами родини; вирішення питання про проведення підпоховання в зазначену могилу 
інших померлих членів родини, розпорядження щодо догляду за могилою; здійснення інших дій, 
пов’язаних з використанням місця поховання, якщо це не суперечить чинному законодавству.  
        4.6. У разі смерті громадянина на території іноземної держави і при наявності письмового 
волевиявлення про поховання його тіла на території України, посвідченого належним чином, 
поховання здійснюється у відповідних місцях поховань на території України виконавцем 
волевиявлення померлого або особою , що зобов’язалася поховати померлого при сприянні 
консульської установи або дипломатичного представництва України. 
         4.7. Для поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, 
громадян, від поховання яких відмовилися рідні, невпізнаних трупів надається земельна   ділянка 
під  одинарне поховання.  
         4.8. Поховання проводиться в термін, не раніше ніж після 24 години після настання смерті. У 
разі наявності відповідних підстав поховання дозволяється в більш ранній термін у випадку 
надзвичайних ситуацій, після оформлення договору-замовлення на організацію похорону.  
          4.9. За зверненням виконавця волевиявлення померлого або особи , яка взяла на себе 
зобов’язання поховати померлого, на території кладовища безоплатно виділяється місце для 
поховання померлого. Відведення земельних ділянок для поховання на кладовищах виконується 
працівниками  з  обслуговування  місць  поховань  (доглядачами  кладовищ) . 
          4.10. Після здійснення поховання особі, яка взяла на себе зобов'язання поховати померлого, 
як користувачу місця поховання, видається відповідне свідоцтво про поховання, яке дає право на 
встановлення намогильної споруди в межах могили, вирішення питання про проведення 
підпоховання, облаштування місця поховання, здійснення інших дій, що не суперечать чинному 
законодавству.  
          4.11. Перепоховання останків померлих допускається у виняткових випадках при наявності 
обґрунтованих причин та відповідного рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради. 
          4.12. Поховання осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги, учасників 
бойових дій, інвалідів війни здійснюється відповідно Порядку проведення безоплатного поховання 
померлих(загиблих) осіб, що мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною і учасників бойових дій, інвалідів війни затвердженого рішенням виконкому 
Баранівської міської ради . 
 

5. ПОХОВАННЯ УРНИ З ПРАХОМ ПІСЛЯ КРЕМАЦІЇ 
 

         5.1. Поховання померлих чи їх праху після кремації здійснюється лише на підставі свідоцтва 
про смерть та оформленого в установленому порядку договору – замовлення на організацію та 
проведення поховання.  
         5.2. Поховання урн з прахом проводиться по письмовій заяві користувача місця поховання, 
відповідального за поховання, з відповідним записом у книзі реєстрації поховань.     
         5.3. Для поховання урни з прахом у землі надається місце розміром 0,8х0,8 м, де можливе 
розміщення декількох урн, виходячи з розрахунку встановлення їх по вертикалі, глибина поховання 
не нормується. 
 

 
 
 
 



6. ВСТАНОВЛЕННЯ  НАМОГИЛЬНИХ  СПОРУД 
 
       6.1. На могилах (у місцях родинного поховання) у межах наданої земельної ділянки можуть 
встановлюватися намогильні споруди та елементи благоустрою могил. На могилі повинна бути 
встановлена табличка, яка засвідчує  дані про похованого.  
       6.2. Після закінчення робіт по демонтажу, монтажу намогильної споруди, замощування 
плиткою, встановлення огорожі, насадження квітів та низькорослих кущів виконавець робіт 
(користувач місця поховання) зобов’язаний вивезти за межі кладовища, а саме на полігон твердих 
побутових відходів, демонтовані деталі старих намогильних споруд, залишків будівельних 
матеріалів та сміття. При руйнуванні під час виконання робіт прилеглих намогильних споруд, 
доріжок та елементів благоустрою кладовища виконати реставраційні роботи по їх відновленню за 
власний рахунок.  
       6.3. Споруди, встановлені за межами відведеної земельної ділянки, підлягають знесенню з 
попередженням користувача. 
       6.4. Кожне місце поховання, незалежно від їх видів, може бути облаштовано (зеленим парканом 
з декоративних рослин, бордюрним каменем, викладено бетонною плиткою, або металевою 
огорожею не вище 40 см).  
      При порушенні користувачем місця поховання цих вимог або збільшення розмірів відведеної 
ділянки та висоти огорожі, споруди демонтуються силами робітників з обслуговування  місць  
поховань відділу  благоустрою  та  ЖКГ , доглядачами  кладовищ  та передаються на збереження на 
склад. Елементи демонтованих споруд повертаються користувачу (власнику) після відшкодування  
ним коштів за виконані роботи по демонтажу та зберіганню елементів споруд згідно з кошторисом. 
Визначені роботи здійснюються за рахунок коштів користувача.  
      6.5. Встановлені громадянами (організаціями) надмогильні споруди (пам’ятники, декоративна 
плитка, огорожі, квітники та ін.) є їх власністю.  
      6.6. На території кладовища власникам намогильних споруд дозволяється висаджувати зелені  
насадження  після узгодження з адміністрацією кладовища. 
 
 

7. УТРИМАННЯ  МОГИЛ, НАМОГИЛЬНИХ  СПОРУД  
 
         7.1. Утримання у належному естетичному та санітарному стані могил, місць родинних 
поховань, намогильних споруд здійснюється користувачами (власниками) місця поховання  за 
рахунок особистих коштів. 
         Громадяни, які здійснюють поховання, зобов'язані утримувати могилу, намогильні споруди та 
зелені насадження в належному стані власними силами 
         7.2. Працівники відділу благоустрою  та  ЖКГ, доглядачі  кладовищ  населених  пунктів  
Баранівської ОТГ за рахунок коштів міського бюджету, забезпечують утримання: 
- кладовища: прибирання алей, проїздів, доріг і пішохідних доріжок на території кладовища від 
опалого листя, снігу; обладнання спеціальних місць під контейнери для зів'ялих квітів, вінків, 
опалого листя, іншого сміття та його систематичне вивезення; утримання та видалення аварійних 
зелених насаджень на території цвинтаря; покіс трави; утримання  громадських туалетів; 
дотримання чистоти та порядку в місцях загального користування 
- могил: померлих одиноких громадян, померлих осіб без певного місця проживання, померлих від 
поховання яких відмовилися рідні, місць поховань знайдених невпізнаних трупів.  
         7.3. У місцевих засобах масової інформації публікується інформація про проведення 
інвентаризації на кладовищі на предмет виявлення покинутих , неблаговпорядкованих та 
невпізнаних місць поховань  і попередження про необхідність упорядкування поховання.  
         7.4. Утримання кладовищ, військових кладовищ, військових братерських і одиночних могил, 
земельних ділянок для почесних поховань,  а також могил померлих одиноких  громадян, осіб без 
певного  місця проживання, від поховання яких відмовилися рідні, місць поховань непізнаних 



трупів і охорона всіх місць поховань забезпечується виконавчими органами міської ради за рахунок 
коштів міського бюджету. 
         7.5. У разі наруги над могилами, сімейними похованнями, навмисного руйнування нагробних 
споруд і склепів доглядач кладовища повідомляє міську раду про встановлені факти, для подання 
документів до правоохоронних органів, для  відшкодуванням збитків за рахунок винних осіб.  

У випадку природного руйнування, псування намогильних споруд, встановлених без 
дозволу доглядача кладовищ та незареєстрованих в книзі обліку намогильних споруд біля дерев при 
їх падінні та коли закінчився гарантійний термін, відновлення намогильних споруд та огорож 
здійснюється за рахунок коштів власника намогильної споруди (користувача місця поховання). 

У випадку природного руйнування, а саме падіння декількох дерев з руйнацією великої 
кількості намогильних споруд та огорож, якщо комісія з ТЕБ та НС признає це надзвичайною 
ситуацією природного характеру, відновлення намогильних споруд та огорож виконується за 
рахунок коштів резервного фонду в термін, який визначає комісія з ТЕБ та НС. 

У разі крадіжок, осквернення або ушкодження намогильних споруд, що не зареєстровані у 
встановленому порядку, відшкодування власникам матеріальних збитків не здійснюється. 
 

8. ПРАВИЛА  ВІДВІДУВАННЯ  КЛАДОВИЩ 
 
        8.1. На території кладовища забороняється:  
• порушувати тишу та встановлений порядок;  
• проводити поза межами наданої земельної ділянки підрізання, посадку та пересадку дерев, кущів 
без погодження з адміністрацією кладовища; 
 • розміщувати сміття після прибирання могил не у відведених для цього місцях;  
• розпалювати багаття, брати грунт, різати дерен, довго зберігати будівельні та інші матеріали (крім 
спеціально відведених для цієї мети місць);  
• користуватися автомобільним транспортом, мотоциклами без дозволу адміністрації;  
• кататись на велосипедах, санках, лижах та ковзанах;  
• вигулювати або випасати тварин;  
         8.2. Забороняється займатися комерційною діяльністю на території кладовища та прилеглої до 
кладовищ території:  
• торгівлею квітами, вінками та ритуальною атрибутикою;  
• торгівлею декоративним піском;  
• торгівлею продуктами харчування. 
        8.3. Наруга над могилами, а також викрадання предметів, які знаходяться в могилі або на ній, 
карається законом. Винні в здійсненні зазначених злочинів підлягають затриманню і передачі 
представникам органів внутрішніх справ для притягнення до карної відповідальності.       
        8.4. Облаштування могил може здійснюватися тільки з відома відділу  благоустрою  та  ЖКГ 
Баранівської  міської  ради  або в.о. старости  у  населених  пунктах  ОТГ згідно з договором-
замовленням на демонтаж, монтаж намогильної споруди, замощування декоративною плиткою, 
встановлення огорожі.  
        Виникаючі майнові та інші суперечки між громадянами і працівниками з  обслуговування  
місць  поховань  чи  доглядачами  кладовищ вирішуються з його керівництвом або у встановленому 
законодавством порядку.    
         

9. РУХ ТРАНСПОРТНИХ  ЗАСОБІВ ПО ТЕРИТОРІЇ КЛАДОВИЩА 
 
        9.1. На територію кладовища має право проїзду спеціальний автокатафальний транспортний 
засіб Ритуальної служби та суб'єктів господарювання, з якими укладено договори на надання 
ритуальних послуг, при наявності договору - замовлення на здійснення похорон, і 
спецавтотранспорт для виконання робіт з утримання кладовища. 
       9.2. В'їзд транспорту громадян на територію кладовища для здійснення облаштування, 
демонтажу, монтажу намогильних споруд, замощення декоративною плиткою, встановлення 



огорожі здійснюється з дозволу працівника з  обслуговування  місць  поховань відділу  благоустрою  
та  ЖКГ  міської  ради або наглядача кладовища у  населених  пунктах ОТГ. 
       9.3. Забороняється в'їзд автотранспорту, вантажопідйомність, якого перевищує 3500 кг. 
       9.4. Дозволяється в'їзд на кладовище інвалідів з обмеженою дієздатністю , учасників  бойових  
дій (при наявності відповідних посвідчень), у разі відвідування ними родичів, які поховані на 
даному кладовищі. 
        9.5. У святкові дні (святкування Великодня, Дня Пам'яті, Різдва Хрестового та Пресвятої 
Трійці) рух будь-якого транспорту по території кладовища заборонено. 

 
                       10. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ  ПОХОВАННЯ ПОМЕРЛИХ 

 
       10.1. Часткове або повне припинення поховання померлих (закриття) кладовища здійснюється 
за рішенням виконавчого комітету міської ради, якщо на території кладовища не має вільних місць 
для обладнання нових могил . 
       10.2. Після закриття кладовища земельний покрив, всі намогильні споруди та надписи 
залишаються в цілковитій недоторканості. 
       10.3. Існуючі кладовища не підлягають знесенню і можуть бути перенесені тільки за рішенням 
відповідного органу місцевого самоврядування у випадку постійного підтоплення, зсуву, 
землетрусу або іншого стихійного лиха. 
        10.4. У разі ліквідації кладовища Книга реєстрації поховань померлих, Книга обліку 
намогильних споруд та інші документи передаються на зберігання до архівного відділу Баранівської 
міської ради. 
 

11. ПОРЯДОК  УТРИМАННЯ  ТА  ОХОРОНИ МІСЦЬ  ПОХОВАНЬ (КЛАДОВИЩ) 
 

      11.1. Місця поховань (кладовища) повинні мати сплановану і впорядковану територію, 
упорядковані під'їзні шляхи, бути забезпечені транспортним зв'язком із населеним пунктом. 
      11.2. Територія місць поховань повинна бути обов'язково огороджена, поділена на 
ділянки-сектори, що відокремлюються поміж собою дорогами шириною 3,5 метрів із 
розрахунку одностороннього руху. Місця для роз'їзду автотранспорту повинні 
розташовуватися на перехресті доріг і мати радіус повороту. Проїжджа частина центральної 
дороги повинна бути шириною до 9м.  
      11.3. Сектори території місць поховань поділяються на ряди та місця, відстань між 
рядами повинна бути один метр, між ділянками поховань в ряду - 0,5 метрів.  
      11.4. На території місця поховання не можуть бути розташовані об'єкти іншої, крім 
комунальної форми власності, за винятком намогильної споруди, склепу, елементів 
благоустрою, які є власністю особи, що придбала їх за власні кошти.  
      11.5. Будівництво, утримання і охорона кладовищ  у місті здійснюється за рахунок 
коштів міського бюджету. 
      11.6. Кладовища та прилегла територія повинні регулярно прибиратися, очищатися від зів’ялих 
квітів, вінків, опалого листя, проїзди та пішохідні доріжки зимою повинні бути очищенні від снігу 
та посипатися піском. 
       11.7. На кладовищах повинні бути спеціальні місця для встановлення контейнерів по збору 
зів’ялих квітів, вінків, опалого листя. В разі відсутності контейнерів дозволяється тимчасово 
накопичувати сміття (зів’ялі квіти, вінки, опале листя) в накопичувальних ямах з подальшим 
вивозом на сміттєзвалище твердих побутових відходів. 
       11.8. Видалення зелених насаджень на території меморіального комплексу та кладовищах 
здійснюється за рішенням балансоутримувача без сплати їх відповідної вартості. 

Для подальшого запобігання засміченню кладовищ міста та  населених  пунктів   
Баранівської  міської ОТГ: 

- забороняється висадження дерев на території кладовищ; 
- дозволяється висадка зелених насаджень на їх територіях лише низьких форм росту – 

висотою не більше 1,5 м. 



12. ЕТИКА  ПОХОВАННЯ  ТА  ПРАВИЛА  ВІДВІДУВАННЯ  КЛАДОВИЩ. 
 

12.1.  Суб’єкти господарювання незалежно від форм власності, що здійснюють діяльність у 
галузі поховання, повинні: 

- знати та правильно застосовувати законодавство, нормативно-правові акти, правила, 
стандарти, нормативи, етичні правила у галузі поховання; 

- знати та вивчати обрядові звичаї, які прийняті у родині померлого, надавати послуги у 
відповідності з віросповіданням родини померлого і прийнятими ритуалами; 

-  поважно та передбачливо відноситися до звичаїв, традицій обрядів різних віросповідань 
щодо поховання, надавати роз’яснення родині померлого з питань проведення обряду 
поховання; 

- прагнути до встановлення з рідними померлого співпраці, заснованої на взаємній згоді, 
довірі, правдивості і взаємній відповідальності; 

- працівники у галузі поховання не повинні виконувати будь-які побажання, прохання і 
вказівки родини померлого, спрямовані на недотримання або порушення законодавства, не 
допускати розголошення недостовірної інформації та упередженої критики на їх адресу; 

- враховуючи специфіку похоронної справи суб’єктам господарювання незалежно від форм 
власності, що здійснюють діяльність у галузі поховання, слід утримуватися від прямої 
реклами своїх послуг та продукції. 
12.2. Наруга над могилами, а також викрадання предметів, які знаходяться в могилі або на 
ній, карається законом. Винні в здійсненні зазначених злочинів підлягають затриманню і передачі 
представникам органів внутрішніх справ для притягнення до карної відповідальності. 
 

13. КОНТРОЛЬ  ЗА  ВИКОНАННЯ  ПОЛОЖЕННЯ 
 
       13.1 Контроль за дотриманням та  виконанням Положення про порядок утримання 
кладовищ та функціонування  місць  поховань на території   Баранівської  об’єднаної  
територіальної  громади здійснює   відділ  благоустрою та  ЖКГ  Баранівської  міської  ради 
та в.о. старости в  населених  пунктах ОТГ. У разі необхідності до роботи залучаються 
спеціалісти інших установ та організацій ОТГ. 
 
 
 

Секретар  ради                                                                О.В.Самчук 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
40 сесія 8 скликання 

 
12 лютого 2020 року                                                              №  2704 

Про хід виконання рішення 3-ї сесії  
8 скликання міської ради від 17.02.2017р.  
№75 «Про затвердження Програми  
забезпечення пожежної, техногенної безпеки  
та цивільного захисту Баранівської міської  
ради на території Баранівської об’єднаної  
територіальної громади на період до 2020 року»  

Заслухавши інформацію начальника Баранівського районного сектору 
управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у 
Житомирській області Хотяна Богдана, керуючись ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендацію постійних 
комісій, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
 1. Інформацію  начальника Баранівського районного сектору управління 
державної служби України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області 
Хотяна Богдана взяти до відома (додається). 
 2. Керівникам структурних підрозділів міської ради, установ, 
організацій, в.о. старост  Баранівської міської об’єднаної територіальної 
громади посилити вжиття заходів щодо виконання Програми забезпечення 
пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту Баранівської міської 
ради на території Баранівської об’єднаної територіальної громади на період до 
2020 року. 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань 
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 
(Нечипорук Д.В.) та на комісію з питань житлово-комунального господарства, 
комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг 
(Курбатов В.А.). 
 
Міський голова                        А.О. Душко 
                                                                                    



ІНФОРМАЦІЯ 
про хід виконання Програми  забезпечення пожежної, техногенної безпеки та 

цивільного захисту Баранівської міської ради на території Баранівської 
об’єднаної територіальної громади на період до 2020 року, затвердженої 

рішенням 3 сесії 8 скликання від 17.02.2017 р. №75 
 
Програма створена з метою комплексного підходу до вирішення питань 

безпеки населення, захищеності територій, об’єктів виробництва і соціально - 
культурної сфери від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру.  

Основними завданнями Програми є посилення пожежної безпеки та 
захисту населення і територій району від надзвичайних ситуацій, розвиток і 
зміцнення матеріально-технічної бази підрозділів оперативно-рятувальної 
служби цивільного захисту, протипожежних формувань, розташованих на 
території Баранівського району.  

Програмою передбачаються заходи, спрямовані на: 
створення єдиної системи забезпечення пожежної та техногенної безпеки 

в районі та її розвиток; 

забезпечення життєво важливих інтересів населення, обєктів, 
підприємств, установ, організацій громади усіх форм власності у сфері 
пожежної та техногенної безпеки; 

розроблення організаційних засад діяльності щодо забезпечення 
пожежної та техногенної безпеки в населених пунктах та об’єктах громади; 

удосконалення та підвищення ефективності роботи по забезпеченню 
пожежної та техногенної безпеки в громаді; 

посилення державного нагляду (контролю) за станом пожежної та 
техногенної безпеки в населених пунктах та на об’єктах усіх форм власності, 
організацію гасіння пожеж, ліквідацію надзвичайних ситуацій  та зменшення 
їх негативних наслідків; 

інформаційне забезпечення державних органів, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ, організацій і населення з питань 
безпеки життєдіяльності; 

зміцнення кадрового потенціалу оперативно-рятувальної служби 
цивільного захисту та протипожежних формувань; 

досягнення належного рівня фінансового і матеріально-технічного 
забезпечення у сфері пожежної та техногенної безпеки.  
  
 Баранівським міським головою видано ряд розпоряджень та окремих 
доручень з питань забезпечення пожежної безпеки на території об’єднаної 
територіальної громади. Зокрема, про вжиття невідкладних заходів щодо 
недопущення на території громади загибелі і травмування людей; про 
посилення протипожежного захисту гуртожитків, ринків та об’єктів з масовим 



перебуванням людей; про заходи щодо протидії пожежам в природних 
екосистемах. 

Протягом 2019 року на засіданнях комісій з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розглядались питання щодо 
покращення пожежної та техногенної безпеки на території громади. 

Органами місцевого самоврядування, установами та організаціями 
громади вжито ряд організаційних та практичних заходів, спрямованих на 
покращення протипожежного захисту, техногенної безпеки населених 
пунктів, об’єктів та зменшення негативних наслідків.  
 Разом з тим, не зважаючи на вжиті заходи на території району протягом 
2019 року виникло 85 пожеж. На пожежах в поточному році загинула - 1 особа. 
Пожежами нанесено матеріального збитку на суму близько 6,5 млн. гривень. 

Внаслідок складних погодних умов, пов’язаних з випаданням 
понаднормової кількості опадів протягом 2018-2019 років підрозділи 
оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Баранівського району 
залучались до вилучення автотранспортних засобів населення, оперативних 
служб, служб життєзабезпечення населення зі снігових заметів, проводили 
відкачування води з будинків, територій громадян, установ району, 
ліквідовували наслідки падіння дерев на автошляхи, на будівлі, знімали 
льодові бурульки з будівель, тощо.  

Враховуючи недоліки, виявлені під час ліквідації наслідків складних 
погодних умов, з бюджету міської ради для покращення матеріально-технічної 
бази пожежно-рятувальних підрозділів району протягом 2018-2019 років 
виділено 10 тис. грн. на придбання паливо-мастильних матеріалів та 
автозапчастин. 
 Через недостатнє фінансування органів місцевого самоврядування 
питання підвищення протипожежного захисту населених пунктів та об’єктів 
комунальної власності району вирішується повільно. 
 Не вирішено питання створення та фінансування сільської пожежної 
команди в с.  Суємці. 
 Фінансування заходів пожежного захисту закладів освіти, охорони 
здоров’я, культури потребують суттєвого покращення. 

Так, в поточному році працівниками Баранівського районного сектору 
було проведено ряд планових та позапланових перевірок дотримання вимог 
законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки закладів освіти (24 
об'єкти), культури (14 об'єктів) та охорони здоров'я (15 об'єктів) Баранівського 
району. 

За результатами перевірок приписами керівникам та відповідальним за 
протипожежний стан було запропоновано до усунення ряд виявлених 
порушень. 53 особи було притягнуто до адміністративної відповідальності.  
Найбільш поширеними та значущими порушеннями були наступні : 



- Наявні пожежні щити потребують комплектації необхідним інвентарем згідно 
норм належності; 

- Відповідальні за протипожежний стан на об'єктах не пройшли навчання та 
перевірку знань з питань пожежної безпеки; 

- Будівлі не захищені від прямих попадань блискавки, наявні системи 
блискавкозахисту потребують ремонту; 

- Дерев’яні елементи горищних покриттів будівель не оброблені засобами 
вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності; 

- На основних шляхах евакуації присутнє облицювання стін горючими 
матеріалами (заклади освіти); 

- З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів 
розгалужувальних та з’єднувальних коробок здійснено у скрутку, що 
забороняється; 

- Об'єкти недозабезпечені необхідною кількістю вогнегасників. 
 Не вирішено проблему із протипожежним водопостачанням в населених 
пунктах громади, де водонапірні вежі не пристосовані до забору води 
пожежними автомобілями, біля природних та штучних водойм не 
обладнуються майданчики для встановлення та забору води пожежними 
автомобілями. 

 Органами місцевого самоврядування не покращено роботу з навчання 
населення вимогам правил безпеки життєдіяльності. 

Реагування на надзвичайні ситуації та події в населених пунктах 
забезпечує 1 пожежно-рятувальний підрозділ оперативно-рятувальної служби  
цивільного захисту (15- ДПРЧ м. Баранівка), на озброєнні яких є  54 пожежні 
автомобілі та 1 спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль. Але на 
чергуванні перебуває лише один пожежний  автомобіль у зв’язку з малою 
штатною чисельністю особового складу пожежної частин.  

Крім пожежно-рятувальних підрозділів оперативно-рятувальної служби  
цивільного захисту на території Баранівської громади протипожежний захист 
промислових об’єктів забезпечують 2 підрозділи відомчої пожежної охорони 
– Лісова пожежна станція ДП «Баранівське лісомисливське господарство» (2 
пожежні автомобілі), Добровільна пожежна команда Баранівського лісництва 
Романівського лісгоспу АПК (1 пожежний автомобіль). Нажаль на даний час 
автомобіль не обслуговується цілодобово.  

Аналізуючи  програму  забезпечення пожежної, техногенної безпеки та 
цивільного захисту Баранівської міської ради на території Баранівської 
об’єднаної територіальної громади на період до 2020 року, можна 
стверджувати, що організаційні заходи, які не потребують значних фінансових 
затрат, виконані. Виконання завдань і заходів Програми, що відносяться до 
компетенції оперативно-рятувальної служби цивільного захисту в  
Баранівському районі, станом на 31.12.2019 року виконані.  

 
 Начальник сектору 
майор служби цивільного захисту                                   Богдан ХОТЯН 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
40 сесія 8 скликання 

 
12 лютого 2020 року                                                                                        № 2705 
 
Про надання згоди на прийняття у 
комунальну власність Баранівської 
об’єднаної територіальної громади 
двоповерхової будівлі за адресою:  
м.Баранівка, пров. Шкільний,1 
 
            Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 
3,4 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», 
розглянувши погодження Баранівської районної державної адміністрації щодо передачі з 
Фонду державного майна України по Житомирській області у комунальну власність 
Баранівської об’єднаної територіальної громади двоповерхової будівлі для розміщення КУ 
«Бібліотека для дорослих та дітей», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
житлово - комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
          1.Надати згоду прийняти у комунальну власність Баранівської об’єднаної 
територіальної громади двоповерхову будівлю загальною площею 288,0 кв.м. 
(реєстраційний номер 1407845018206) по пров. Шкільний 1 у м.Баранівка для розміщення 
комунальної установи «Бібліотека для дорослих та дітей». 
 
          2.Зобов’язати Баранівську міську раду не відчужувати майно, а саме, двоповерхову 
будівлю «Бібліотека для дорослих та дітей» загальною площею 288,0 кв.м. по пров. 
Шкільний 1  у м.Баранівка, що пропонується до передачі у комунальну власність. 
 
          3.Баранівській міській раді провести процедуру прийому-передачі зазначеного майна 
та затвердити акт приймання – передачі відповідно до вимог чинного законодавства. 
 
         4.Рішення 34 сесії 8 скликання Баранівської міської ради №2060 від  29.08.2019 р. 
«Про надання згоди на прийняття у комунальну власність Баранівської міської ради 
двоповерхової будівлі за адресою: м.Баранівка, пров. Шкільний,1» вважати таким, що 
втратило чинність. 
 
         5.Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів міської ради Кокітко Н.В. та на постійну комісію з 
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.). 
 
 
Міський голова                                                                                        А.О.Душко 

 

 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
40 сесія 8 скликання 

 
12 лютого 2020 року                                                                                              № 2706 
 
Про надання дозволу КНП «Баранівська  
центральна районна лікарня» Баранівської  
міської ради на продовження договору  
оренди нежитлового приміщення за адресою: 
 вул. Звягельська, 66 м. Баранівка , що знаходиться 
у комунальній власності Баранівської 
міської об’єднаної територіальної громади 
 
        Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
Законом України «Про оренду державного та комунального майна», відповідно до рішення 
21 сесії 8 скликання Баранівської міської ради №1188 від 21.06.2018р. «Про затвердження 
Положення про оренду комунального майна Баранівської міської об’єднаної територіальної 
громади», розглянувши клопотання директора КНП «Баранівська центральна районна 
лікарня» Баранівської міської ради щодо продовження договору оренди з ТОВ «МАЛІКС-
МЄД»,  враховуючи рекомендації постійної комісії з питань житлово – комунального 
господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, 
міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
         1. Надати дозвіл комунальному некомерційному підприємству «Баранівська 
центральна районна лікарня» Баранівської міської ради на продовження договору оренди 
№12 від 01.05.2017 року нежитлового приміщення площею 25,9м.кв., за адресою: 
Житомирська область, м. Баранівка, вул. Звягельська, буд. 66, для розміщення 
діагностичного центру (приватна медична практика)  терміном на 2 роки 11 місяців шляхом 
укладання додаткової угоди. 
 
        2. Провести незалежну оцінку орендованого майна, встановити орендну плату в 
розмірі 20% від вартості об’єкта оцінки. 
 
        3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів міської ради Савчука В.А. та на постійну комісію з питань 
житлово - комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.). 
 

 

Міський голова                                                                                                  А.О.Душко 

 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
40 сесія 8 скликання 

 
12 лютого 2020 року                                                                                                № 2707 
                                                             
 
Про надання дозволу Баранівській міській раді 
на передачу в оренду частини адміністративного  
приміщення міської ради, що знаходиться 
у комунальній власності Баранівської 
міської об’єднаної територіальної громади 
 
 
      Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Законом 
України « Про оренду державного та комунального майна», відповідно до рішення 21 сесії 
8 скликання Баранівської міської ради №1188 від 21.06.2018р. «Про затвердження 
Положення про оренду комунального майна Баранівської міської об’єднаної територіальної 
громади», розглянувши клопотання начальника відділу освіти Баранівської міської ради 
Николишина Р.З. щодо передачі в оренду частини адміністративного приміщення ІІІ 
поверху міської ради, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань житлово – 
комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та 
сфери послуг, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
        1. Включити частину адміністративного приміщення Баранівської міської ради 
загальною площею 199,33 м.кв.  за адресою: м. Баранівка, вул. Соборна, 20, до Переліку 
другого типу.  
 
        2. Надати дозвіл Баранівській міській раді передати в оренду частини 
адміністративного приміщення ІІІ поверху міської ради загальною площею 199,33 м.кв.  за 
адресою: м. Баранівка, вул. Соборна, 20, відділу освіти Баранівської міської ради терміном 
на 4 роки 11 місяців.  
 
        3. Встановити орендну плату на 2020р. у розмірі 1 (одна) грн. в рік без ПДВ. 
 
        4. Міському голові Душку А.О укласти договір оренди відповідно до чинного 
законодавства. 
 
        5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів міської ради Савчука В.А. та на постійну комісію з питань 
житлово - комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.). 
 
 
Міський голова                                                                                                      А.О.Душко  

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
40 сесія 8 скликання 

 
12 лютого 2020 року                                                                                              № 2708 
 
Про надання дозволу Баранівській міській раді 
на передачу в оренду нежитлового приміщення 
за адресою: вул. Звягельська, 42 м. Баранівка,  
Житомирська область, що знаходиться 
у комунальній власності Баранівської 
міської об’єднаної територіальної громади 
 
        Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
Законом України «Про оренду державного та комунального майна», відповідно до рішення 
21 сесії 8 скликання Баранівської міської ради №1188 від 21.06.2018р. «Про затвердження 
Положення про оренду комунального майна Баранівської міської об’єднаної територіальної 
громади», розглянувши клопотання військового комісара Баранівського РВК Безродного 
О.Л. щодо передачі в оренду нежитлового приміщення, враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань житлово – комунального господарства, комунальної власності, 
промисловості, підприємництва та сфери послуг, міська рада. 
 
ВИРІШИЛА: 
 
       1.Включити нежитлове приміщення загальною площею 423,50 м.кв. за адресою: 
Житомирська область, м.Баранівка, вул.Звягельська,42,  до Переліку другого типу.  
 
       2. Надати дозвіл Баранівській міській раді передати в оренду нежитлове приміщення 
площею 423,50 м.кв., за адресою: Житомирська область, м.Баранівка, вул. Звягельська,42,       
Баранівському  районному військовому комісаріату терміном на 4 роки 11 місяців.   
     
       3. Встановити орендну плату на 2020р. у розмірі 1 (одна) грн. в рік без ПДВ. 
 
       4. Міському голові Душку А.О. укласти договір оренди відповідно до чинного 
законодавства. 
 
       5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів міської ради Савчука В.А. та на постійну комісію з питань 
житлово - комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.). 
 

Міський голова                                                                                                  А.О.Душко 

 

 

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
40 сесія 8 скликання 

 
12 лютого 2020 року                                                                                                № 2709 
                                                           
Про надання дозволу Баранівській міській раді 
на передачу в оренду нежитлових приміщень у 
селах Вірля, Зеремля, Суємці, що знаходяться 
у комунальній власності Баранівської 
міської об’єднаної територіальної громади 
 
 
      Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Законом 
України « Про оренду державного та комунального майна», відповідно до рішення 21 сесії 
8 скликання Баранівської міської ради №1188 від 21.06.2018р. «Про затвердження 
Положення про оренду комунального майна Баранівської міської об’єднаної територіальної 
громади», розглянувши клопотання директора Житомирської дирекції АТ «Уркпошта» 
Нечипорука О.С. щодо передачі в оренду нежитлових приміщень, враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань житлово – комунального господарства, комунальної 
власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
        1. Включити нежитлові приміщення загальною площею 34,0 м.кв.  за адресою: 
Житомирська обл., Баранівський р-н, с. Вірля, вул. Центральна,  2,   загальною площею 76,5 
м.кв.  за адресою: Житомирська обл., Баранівський р-н, с. Зеремля, вул. Колгоспна,4, 
загальною площею 52,0 м.кв.  за адресою: Житомирська обл., Баранівський р-н, с. Суємці, 
вул. Дмитра Савчука, 3, до Переліку другого типу.  
 
        2. Надати дозвіл Баранівській міській раді передати в оренду нежитлові приміщення, а 
саме: 
- площею 34,0 м.кв.  за адресою Житомирська обл., Баранівський р-н, с. Вірля, вул. 
Центральна,  2; 
-  площею 76,5 м.кв.  за адресою Житомирська обл., Баранівський р-н, с. Зеремля, вул. 
Колгоспна,4; 
- площею 52,0 м.кв.  за адресою Житомирська обл., Баранівський р-н, с. Суємці, вул. Дмитра 
Савчука, 3,  Акціонерному Товариству «Укрпошта» терміном на 4 роки 11 місяців.  
 
        3. Встановити орендну плату на 2020р. у розмірі 1 (одна) грн. в рік без ПДВ. 
 
        4. Міському голові Душку А.О. укласти договори оренди відповідно до чинного 
законодавства. 
 
        5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів міської ради Савчука В.А. та на постійну комісію з питань 
житлово - комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.). 
 
Міський голова                                                                                                      А.О.Душко  



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
40 сесія 8 скликання 

 
12 лютого 2020 року                                                                                                № 2710 
                                                             
 
Про надання дозволу відділу культури 
молоді та спорту на передачу  
в оренду нежитлового приміщення 
сільського будинку культури с. Рогачів, 
що знаходиться у комунальній власності Баранівської 
міської об’єднаної територіальної громади 
 
 
      Керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Законом 
України « Про оренду державного та комунального майна», відповідно до рішення 21 сесії 
8 скликання Баранівської міської ради №1188 від 21.06.2018р. «Про затвердження 
Положення про оренду комунального майна Баранівської міської об’єднаної територіальної 
громади», розглянувши клопотання начальника відділу культури, молоді та спорту 
Баранівської міської ради Ошатюк Н.Б. щодо передачі в оренду частини приміщення 
будинку культури в с. Рогачів, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань житлово 
– комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та 
сфери послуг, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
        1. Включити частину нежитлового приміщення сільського будинку культури с. Рогачів  
загальною площею 45,3 м.кв.  за адресою: Житомирська область, Баранівський район с. 
Рогачів, вул. Новоград-Волинська, 88а, до Переліку другого типу.  
 
        2. Надати дозвіл відділу культури, молоді та спорту Баранівської міської ради передати 
в оренду частину нежитлового приміщення сільського будинку культури с. Рогачів  
загальною площею 45,3 м.кв.  за адресою: Житомирська область, Баранівський район с. 
Рогачів, вул. Новоград-Волинська, 88а, Баранівській міській раді ( Рогачівський старостат 
) терміном на 4 роки 11 місяців.  
 
        3. Встановити орендну плату на 2020р. у розмірі 1 (одна) грн. в рік без ПДВ. 
 
        4. Начальнику відділу культури, молоді та спорту Баранівської міської ради укласти 
договір оренди відповідно до чинного законодавства. 
 
        5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів міської ради Савчука В.А. та на постійну комісію з питань 
житлово - комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.). 
 
 
Міський голова                                                                                                      А.О.Душко  

 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
40 сесія 8 скликання 

 
12 лютого  2020 року                                                                         № 2843 
 
Про надання дозволу на передачу з балансу  
комунальної установи «Агенція місцевого органічного 
розвитку – АМОР» Баранівської міської ради 
на баланс Управління соціального захисту 
населення Баранівської міської ради 
основних засобів, необоротних активів, малоцінних 
швидкозношуючих предметів та іншого майна 
 

З метою належного виконання завдань Проекту «Створення універсального ігрового 
простору для дітей», що реалізується за підтримки DREAMactions –  спільного проекту 
CANactions та  WNISEF, та на виконання п.4 Меморандуму про взаєморозуміння та 
співпрацю між комунальною установою «Агенція місцевого органічного розвитку –АМОР» 
Баранівської міської ради та управлінням соціального захисту населення Баранівської 
міської ради від 28.06.2019 р., керуючись ст. 26 «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії   з питань житлово – комунального 
господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 1. На виконання умов Меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю між 
комунальною установою «Агенція місцевого органічного розвитку – АМОР» Баранівської 
міської ради та управлінням соціального захисту населення Баранівської міської ради від 
28.06.2019 р. надати дозвіл на передачу основних засобів, необоротних активів, малоцінних 
швидкозношуючих предметів та іншого майна з балансу комунальної  установи «Агенція 
місцевого органічного розвитку – АМОР» Баранівської міської ради на баланс управління 
соціального захисту населення Баранівської міської ради. 
 2.Затвердити акт приймання - передачі основних засобів, необоротних активів, 
малоцінних швидкозношуючих предметів та іншого майна згідно вимог чинного 
законодавства (додається). 
 3. Заступнику начальника управління соціального захисту населення – директору 
центру надання соціальних послуг Баранівської міської ради Нікітчиній Н.В. забезпечити 
цільове використання переданих основних засобів, необоротних активів, малоцінних 
швидкозношуючих предметів та іншого майна. 
 4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісії з питань 
житлово – комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.). 
 
 
Міський голова                                                                                  А.О. Душко 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
40 сесія  8 скликання 

 
12 лютого 2020 року                                                                    № 2844 
 
 
Про звернення  депутатів міської ради  
щодо скасування абонплати за  
транспортування природного газу  
 

 
Відповідно до вимог статті 40 Конституції України, статті 4, статті 25, 

статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», з метою 
врегулювання питання правомірності встановлення тарифу на послуги 
розподілу природного газу для АТ «ЖИТОМИРГАЗ», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Схвалити текст звернення депутатів Баранівської міської ради до 
Кабінету Міністрів України та Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) щодо 
скасування Постанови НКРЕКП від 24.12.2019 №3020 «Про встановлення 
тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ «ЖИТОМИРГАЗ». 

2. Доручити міському голові Душку А.О. підписати звернення. 

3. Надіслати дане звернення до Кабінету Міністрів України та 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг (НКРЕКП). 

  

 Міський голова                                                                               А.О. Душко 
 

 

 

 

 



Кабінету Міністрів України 
01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2 

 
Національній комісії, що здійснює  

державне регулювання у сферах  
енергетики та комунальних послуг 

(НКРЕКП) 
03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19 

 
 

 
Звернення  

депутатів Баранівської міської ради Житомирської області 
щодо скасування абонплати за транспортування природного газу 
 

 Ми, депутати Баранівської міської ради, звертаємось з проханням 
врегулювати та ініціювати процедуру скасування Постанови НКРЕКП від 
24.12.2019 №3020 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу 
природного газу для АТ «ЖИТОМИРГАЗ». 
 
 В нашій об’єднаній територіальній громаді майже всі газорозподільчі 
мережі та газопровідні споруди збудовані за рахунок абонентів і передані на 
балансове утримання нинішньої Баранівської дільниці Новоград - 
Волинського УЕГГ. При цьому наголошуємо, що більшість громадян 
будували газорозподільчі магістралі до своїх будинків за власні кошти і 
належного утримання, експлуатації газового господарства даним акціонерним 
товариством не проводилося. 
 
 Тож з 1 січня 2020 року люди змушені платити окремо за газ, як товар, і 
окремо – за його доставку. Методика сплати за газ, що запроваджена НКРЕКП, 
яка передбачає платежі за «розподіл і доставку» газу з розрахунку 1/12 в 
місяць враховує обсяг спожитого газу за попередній рік. Жителі нашої ОТГ  не 
розуміють, що таке дві платіжки одна за транспортування, одна за «розподіл і 
доставку». Між іншим деякі жителі нашої громади навіть  при вимкненому 
опалені  отримали нараховані платежі за газ. Люди обурені, бо вони не 
спожили газ, але мусять платити за нього.  Наша громада вважає це рішення 
незаконним і грабіжницьким. Тепер у нас вимагають заплатити за своє ж 
майно ще раз.  
 
 Громада нашої ОТГ обурена затвердженою оплатою за розподіл 
природного газу, як такої що не ґрунтується на жодних економічних 
розрахунках. 



 Враховуючи вищезазначене, Баранівська міська рада та депутати 
Баранівської міської ради не мають можливості ігнорувати вимоги та 
прохання громади. Вважаємо, що наш Уряд повинен нас підтримати і 
застосувати всі механізми задля скасування Постанови НКРЕКП від 
24.12.2019 №3020 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу 
природного газу для АТ «ЖИТОМИРГАЗ»» 
 
 Звернення прийняте на 40-й сесії 8 скликання 12 лютого 2020 року. 

 

 

Міський голова                                                                                 А.О.Душко 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
40 сесія 8 скликання 

 
12 лютого 2020 року                                                     № 2845 
 
Про передачу матеріальних цінностей з   
балансу Баранівської міської ради на баланс 
відділу культури, сім'ї, молоді та спорту  
Баранівської міської ради 
 
 

          Розглянувши лист начальника відділу культури Баранівської міської 
ради Ошатюк Н.Б. № 26 від 31.01.2020р. щодо передачі матеріальних 
цінностей з балансу Баранівської міської ради на баланс відділу культури, 
сім'ї, молоді та спорту Баранівської міської ради, керуючись ст.25, ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 
комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг 
міська рада: 
 
 ВИРІШИЛА:    
   
        1. Надати дозвіл на передачу матеріальних цінностей з балансу 
Баранівської міської ради на баланс відділу культури сім'ї, молоді та спорту 
Баранівської міської ради, а саме: 
  -  Котел КС-100 в кількості 1 шт, первісна вартість 6000,00 грн, рік введення 
в експлуатацію - 2003р; 
  - Автоматіка КС-100 в кількості 2 шт, первісна вартість 750,00 грн за 1 шт, 
рік введення в експлуатацію – 2003р.  
            2. Провести процедуру приймання передачі матеріальних цінностей та 
оформити акт приймання-передачі згідно вимог чинного законодавства. 
    3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва  та сфери послуг (Курбатов В.А.). 
 
 
Міський голова                                                                        А.О.Душко    
 



 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Р І Ш Е Н Н Я 

40 сесія  8 скликання 

        

12 лютого 2020 року                                                                               № 2846 

        

Про внесення змін до міського бюджету  

Баранівської міської  об’єднаної  

територіальної громади на 2020 рік 

 

(06511000000) 

 код бюджету 

 

 

         На підставі статті 143 Конституції України, Бюджетного кодексу 
України, статей 26, 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи  звернення розпорядників коштів та рекомендації 
постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету, фінансів та 
соціально-економічного розвитку, міська рада 

                                          ВИРІШИЛА 

1. Внести  зміни до  рішення 39 сесії 8 скликання міської ради від 24.12.2019 
№2571. 

1.1. В пункті 1 підпункті 1) цифри 161938279,00 гривень та 13956679,00 
гривень замінити відповідно цифрами 161993629,00 гривень та 14012029,00 
гривень. 

1.2. В пункті 1 підпункті 2) цифри 160692759,00 гривень та 13956679,00 
гривень замінити відповідно цифрами 160748109,00 гривень та 14012029,00 
гривень. 

1.3. В пункті 3 цифри 13956679,00 гривень замінити на 14012029 гривень. 



1.4. В пункті 7 цифри 1133100,00 гривень замінити на 1173100,00 гривень. 

2. Додатки №1,3 та 5 викласти в новій редакції.  

3. Це рішення набирає чинності з моменту прийняття міською радою. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-
економічного розвитку. 

 

 

 

Міський голова                                                                                    А.О.Душко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
40 сесія 8 скликання 

 
12 лютого 2020 року                                                                  № 2847 
 
Про цільову програму  
«Дітям Баранівської громади -   
безпечне та якісне харчування» 
на 2020 рік. 
 
         Відповідно до статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», законів України «Про охорону дитинства», «Про освіту», «Про 
загальну середню освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного 
благополуччя населення», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та 
якості харчових продуктів», з метою забезпечення повноцінного, якісного та 
безпечного харчування дітей у закладах освіти громади, постачання безпечних 
та якісних продуктів харчування та сировини, враховуючи рекомендації 
постійних комісій, міська рада 
  
В И Р І Ш И Л А: 
 
 1. Затвердити цільову програму «Дітям Баранівської громади -  безпечне 
та якісне харчування» на 2020 рік. (далі – Програма), що додається.   
      
 2. Головним розпорядником коштів, передбачених на виконання заходів 
Програми, визнати відділ освіти Баранівської міської ради.       
 
 3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на 
начальника відділу освіти Баранівської міської ради Николишина Р.З. 
 
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та 
соціального захисту населення (Пашкевич А.А.).  
 
 
Міський голова                                               А.О. Душко 
                                                       

 

 

                  



                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                             рішення 40 сесії 8 скликання 
                                                                      від 12.02.2020 р. № 2847 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА 

«Дітям Баранівської громади -   

безпечне та якісне харчування» на 2020 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Баранівка 



                                             ПАСПОРТ 

Програми 

 «Дітям Баранівської громади-  безпечне та якісне харчування»  

на 2020 рік 

1. Ініціатор розроблення Програми – Баранівське районне управління 
Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області  . 

2. Розробник Програми – відділ освіти Баранівської міської ради. 

3. Нормативно-правове забезпечення Програми: 
- Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та 
якості харчових продуктів»; 
- Закон України «Про державний контроль за дотриманням законодавства 
про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, 
здоров’я та благополуччя тварин»; 
- Наказ Мінагрополітики №590 від 01.10.2012 року «Про затвердження 
Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих 
процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю 
харчових продуктів (НАССР)»; 
- Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 
благополуччя населення»; 
- Наказ Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і 
науки України за №242/329 від 01.06.2005 р. «Про затвердження Порядку 
організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах»; 
- Постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року 
№1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих 
закладах оздоровлення та відпочинку»; 

- Рішення двадцять дев’ятої  сесії VІІ скликання від 18.12.2019  № 1726 
«Про  обласну програму «Дітям Житомирщини – безпечне та якісне 
харчування» на 2020 рік.   

4. Основна мета та завдання Програми. 

   Основною метою Програми є забезпечення повноцінного, безпечного, 
якісного та збалансованого харчування дітей, зміцнення матеріально-
технічної бази харчоблоків та забезпечення якісними продуктами та 
сировиною закладів освіти Баранівської ОТГ. 

 

 

 



5. Термін реалізації Програми: 2020 рік. 
6. Учасники Програми: 
- Відділ освіти Баранівської міської ради; 

- Баранівське районне управління Головного управління 
Держпродспоживслужби в Житомирській області  . 

7. Визначення проблем на розв’язання яких спрямована Програма 
    На сучасному етапі однією з найважливіших передумов збереження та 

зміцнення здоров’я підростаючого покоління, запобігання виникненню 
групових спалахів інфекційних хвороб та харчових отруєнь є достатнє 
забезпечення якісними харчовими продуктами та організація належних і 
безпечних умов харчування дітей в організованих колективах.  

На сьогоднішній день, стан здоров’я дітей, як в Україні,  Житомирській 
області так і в Баранівській ОТГ викликає  велику стурбованість. Упродовж 
останніх років спостерігаються високі показники захворюваності органів 
травлення, ендокринної системи, яка обумовлена впливом різних негативних 
факторів соціально-економічного, екологічного, психоемоційного характеру 
та порушеннями в організації харчування дітей. Як наслідок, кожна  
чотирнадцята дитина громади має патологію шлунково-кишкового тракту.  

Показники захворюваності хворобами органів травлення на 1000 осіб  
дитячого населення залишаються стабільно високими не тільки у всіх вікових 
категоріях  дітей протягом 2017 – 2019 років, а і з їх віком. Так показник 
захворюваності хворобами органів травлення на 1000 осіб дитячого населення 
у 2017 році складав  114,4   випадків, у 2018 році - 89,2,  у 2019 році - 68,7,  що 
майже вдвічі перевищує середньо обласні показники.  

  Залишаються високими і показники захворюваності дітей  хворобами 
ендокринної системи. Так, у 2017 році  показник захворюваності становив 5,78 
випадків, у 2018 –5,12 випадків та у 2019 – 5,6 на 1000 осіб  дитячого 
населення. 

Спалахів гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь, пов’язаних із 
закладами освіти громади, протягом останніх років не було, але  в  області 
щороку реєструються спалахи в організованих дитячих колективах. Всього 
зареєстровано в закладах освіти області 10 таких випадків, при яких захворіло 
123 дитини.  

Недостатнє фінансування закладів освіти не забезпечує виконання 
фізіологічних норм харчування дітей у відповідності з Постановою Кабінету 
Міністрів України від 22.11.2004р. №1591. В закладах загальної середньої 
освіти  Баранівської ОТГ вартість харчування  1 дитини в день знаходиться в 
межах  10 грн., в результаті чого норми харчування виконуються в середньому 
на 75%. У закладах дошкільної освіти області при 3-разовому харчуванні 
вартість одного дня харчування знаходиться у межах 17-24 грн., причому, 40% 
даної вартості у сільській місцевості та 60% -  у місті Баранівка – складає 
батьківська доплата, решта – бюджетні кошти. Таке фінансування також не 
забезпечує виконання натуральних норм на 100%.  

Необхідно відзначити, що при визначенні переможців тендерних торгів 
на проведення організації харчування у закладах освіти, згідно чинного 



законодавства, переважно враховується  лише вартість харчування, а не 
фізіологічні норми, затверджені Постановою КМУ від 22.11.2004р. №1591.  
Тому, зазначена вартість забезпечує виконання норм харчування в закладах 
близько 75% від затверджених норм. 

З метою оцінки структури і якості харчування дітей, безпечності 
харчових продуктів у закладах освіти Баранівської ОТГ за 2019 рік було 
досліджено: 

-  19 проб готових страв за мікробіологічними показниками, з них 2 
відхилення (10,%); 

-   4 проби на якість термічної обробки; 
-  17 проб на калорійність та органолептичні показники, з них 2 

відхилення (12%); 
-  165 гігієнічних змивів з об’єктів зовнішнього середовища, з них 8 

позитивних (5%).     
Виявлені за результатами лабораторних досліджень відхилення від 

гігієнічних нормативів свідчать про порушення санітарно-гігієнічного, 
протиепідемічного режимів, технології приготування страв у закладах освіти 
та можуть стати причиною виникнення харчових отруєнь, групових 
інфекційних захворювань серед дітей.  

Викликає занепокоєння незадовільна якість питної води у закладах 
освіти. Питома вага нестандартних проб за мікробіологічними показниками 
становить 43%, що удвічі більше середньо обласного показнику, та за 
санітарно-хімічними показниками – 51,4% (перевищення середньо обласного 
показнику у 1,4 рази), що може бути причиною ускладнення епідемічної 
ситуації, виникнення отруєнь дітей нітратами та погіршенням їх загального 
стану здоров’я. 

Аналіз проведеної у листопаді 2019 року паспортизації харчоблоків 
закладів освіти  Баранівської ОТГ свідчить, що в них функціонує 22 
харчоблоки, в т.ч. 9 – у закладах дошкільної освіти (ЗДО), 13 – у закладах 
загальної середньої освіти (ЗЗСО). Гарячим харчуванням охоплено 2275 дітей, 
у т.ч. 603 дитини - у ЗДО, 1672 дитини – у ЗЗСО. 

Не мають власних харчоблоків 2 заклади освіти ( 9%) - це 2 філії опорних 
навчальних закладів - початкові школи. У них учні отримують лише буфетну 
продукцію  - це 36 дітей.  

 Оздоблення виробничих приміщень  харчоблоків Глибочанської ЗОШ 
І-ІІ ст., Смолдирівської ЗОШ І-ІІІ ст., Острожецької ЗОШ І-ІІ ст. не відповідає 
гігієнічним вимогам.   

 Не забезпечені джерелами гарантованого водопостачання 10 (45%) 
харчоблоків  закладів освіти ( 6 – ЗДО та 4 – ЗЗСО), в яких в якості джерела 
водопостачання використовуються шахтні криниці. Жодна з їдалень не має 
резервного гарячого водопостачання.  

На території Баранівської ОТГ  каналізовані на вигріб  18 харчоблоків 
закладів освіти (82%), з них 8 – ЗДО (Полянківський,   Кашперівський, 
Зеремлянський, Вірлянський, Острожецький, Суємецький, Рогачівський, 
Мирославльський), 10 – ЗЗСО (Полянківська, Кашперівська, Смолдирівська 
ЗОШ І-ІІІ ст., Баранівський ліцей №2 ім. О.Сябрук, філія «Зеремлянська 
гімназія» Баранівського ліцею №2 ім. О.Сябрук , філія «Климентіївська 



гімназія» Баранівського ліцею №2 ім. О.Сябрук, Баранівська, Острожецька, 
Глибочанська ЗОШ І-ІІ ст., Рогачівська гімназія) . 
        Недостатньо забезпечені: 
 - кухонним посудом – ЗДО – 2 (Баранівський, Суємецький), ЗЗСО - 2  
(Суємецька, Острожецька ЗОШ І-ІІ ст.) ; 
- столовим посудом – ЗДО – 3 (Баранівський, Суємецький, Кашперівський), 
ЗЗСО - 9  (Глибочанська,  Явненська, Суємецька, Острожецька ЗОШ І-ІІ ст., 
Полянківська, Смолдирівська, Кашперівська ЗОШ І-ІІІ ст., Баранівський ліцей 
№2 ім. О.Сябрук , філія Баранівського ліцею №2 ім. О.Сябрук  «Зеремлянська 
гімназія»). 

До цього часу невирішеним залишається і питання забезпечення всіх 
харчоблоків закладів освіти кваліфікованим персоналом. На сьогодні такий 
персонал відсутній в 7  (32%) закладах, в т.ч. в 3 – ЗДО (Полянківський, 
Зеремлянський, Кашперівський), в 4 – ЗЗСО (Полянківська ЗОШ І-ІІІ ст., 
Острожецька, Явненська ЗОШ І-ІІ ст. та філія «Климентіївська гімназія» 
Баранівського ліцею №2 ім. О.Сябрук ) . 

Збереження здоров'я дітей, відновлення їх життєвих сил шляхом 
організації якісного, повноцінного харчування є пріоритетом державної 
політики на сучасному етапі та вимагає посилення роботи з даного напрямку. 
8. Завдання та відповідальність: 
     Враховуючи вище сказане, учасники Програми ставлять перед собою такі 
завдання: 

- покращення роботи мережі харчоблоків закладів освіти шляхом поліпшення 
їх матеріально-технічної бази з метою впровадження сучасних новітніх 
технологій приготування страв, в тому числі за оновленими рецептурами та 
меню; 

- вдосконалення професійного рівня працівників харчоблоків закладів освіти з 
питань організації якісного та безпечного харчування, навчання з питань 
гігієни персоналу, гігієнічних вимог до виробництва та обігу харчових 
продуктів; 

- проведення комплексу заходів щодо покращення якості води; 
- проведення в установленому порядку тендерів на постачання продукції та 

сировини, враховуючи результати заходів державного контролю Баранівське 
районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в 
Житомирській області; 

- забезпечення виконання норм харчування дітей у різних типах закладів 
відповідно до вимог чинного законодавства з урахуванням вікових 
особливостей та енергозатрат дітей. 

 
 
 
 
 
 



А також: 

№ 
з/п 

Захід К-
сть, 
шт. 

Заклад освіти Вартість, 
грн 

Терміни 

1. 
 

Придбання котла варочного 
електричного КПЕ-60 

1 Баранівський ліцей №1  35000,00 ІІ півріччя 

2. 
 

Придбання шафи холодильної 
ШХ-071 

1 Баранівський ліцей №1 26000,00 ІІ півріччя 

3. 
 

Придбання марміту 
стаціонарного електричного 
МСЕ-112 

1 Баранівський ліцей №1 15000,00 ІІ півріччя 

4. 
 

Придбання марміту 
стаціонарного електричного 
МСЕСМ-3 

1 Баранівський ліцей №1 19000,00 ІІ півріччя 

5. 
 

Придбання посудомиючої 
машини МПУ-700 

1 Баранівський ліцей №1 60000,00 ІІ півріччя 

6. 
 

Придбання електросковороди 
СЕСМ-02-РЕ 

2 Баранівський ліцей 
№1, Полянківська 
ЗОШ І-ІІІ ст. 

40000,00 ІІ півріччя 

7. 
 

Придбання 
електроводонагрівача 100 л 

1 Баранівський ліцей №1 4500,00 ІІ півріччя 

8 Придбання 
електроводонагрівача 80 л 

3 Баранівський ліцей №2 
ім. О.Сябрук, 
Баранівський ЗДО 

8000,00 ІІ півріччя 

9. Придбання м’ясорубки МИМ 4 Баранівський ліцей 
№1, Полянківська 
ЗОШ І-ІІІ ст., 
Кашперівська ЗОШ І-
ІІІ ст., Острожецька 
ЗОШ І-ІІ ст. 

56000,00 ІІ півріччя 

10. Придбання овочерізки HLK-
300 

4 Баранівський ліцей 
№1, Полянківська 
ЗОШ І-ІІІ ст., 
Острожецька ЗОШ І-ІІ 
ст. 

56000,00 ІІ півріччя 

11. Придбання кухонного 
комбайна 

1 Баранівський ліцей №1 5000,00 ІІ півріччя 

12. Придбання електрорушників 8 Полянківська ЗОШ І-
ІІІ ст., Острожецька 
ЗОШ І-ІІ ст. 

40000,00 ІІ півріччя 

13. Придбання жарової шафи 2 Полянківська ЗОШ І-
ІІІ ст., Полянківський 
ЗДО 
 

20000,00 ІІ півріччя 

14. Придбання електроваг 3 Полянківська ЗОШ І-
ІІІ ст., Рогачівська 
гімназія, Баранівський 
ЗДО  

9000,00 ІІ півріччя 

15. Придбання нагрівальних 
електропанелей 

8 Баранівський ліцей №2 
ім. О.Сябрук 

20000,00 ІІ півріччя 



16. Придбання ванн миючих 
1000х700х850 

10 Баранівський ліцей №1 
 

22000,00 ІІ півріччя 

17. Придбання плит інвентарних 
(панель) 

4 Баранівський ліцей №2 
ім. О.Сябрук, 
Полянківський ЗДО, 
Суємецька ЗОШ І-ІІ ст. 

8000,00 ІІ півріччя 

18. Придбання дроту - ніхрому 160 
п/м 

Баранівський ліцей №2 
ім. О.Сябрук 

1000,00 ІІ півріччя 

19. Придбання перемикачів на 
електроплити ПКП 220В 
25АМ 

4 Баранівський ліцей №2 
ім. О.Сябрук 
 

1050,00 ІІ півріччя 

20. Придбання змішувачів води 5 Баранівський ліцей №2 
ім. О.Сябрук 

1800,00 ІІ півріччя 

21. Придбання фільтрів для води 5 Баранівський ліцей №2 
ім. О.Сябрук, 
Кашперівська ЗОШ І-
ІІІ ст. 

4000,00 ІІ півріччя 

22. Придбання каструль 
алюмінієвих ,30 л 

5 Баранівський ліцей №1 15000,00 ІІ півріччя 

23. Придбання каструль 
алюмінієвих, 20 л 

3 Баранівський ліцей №2 
ім. О.Сябрук 

600,00 ІІ півріччя 

24. Придбання розносів кухонних 10 Баранівський ліцей №2 
ім. О.Сябрук 

500,00 ІІ півріччя 

25. Придбання розділювальних 
дощок. 

10 Баранівський ліцей №2 
ім. О.Сябрук 

300.00 ІІ півріччя 

26. Придбання підставок під 
виделки, ложки 

5 Баранівський ліцей №2 
ім. О.Сябрук 

1000.00 ІІ півріччя 

27. Придбання тарілок мілких 5400 Усі заклади освіти 88000.00 ІІ півріччя 

28. Придбання тарілок глибоких 5400 Усі заклади освіти 108000.00 ІІ півріччя 

29. Придбання чашок 5400 Усі заклади освіти 54000.00 ІІ півріччя 

30. Придбання дезінфікуючих 
засобів 

6 кг Усі заклади освіти 1800.00 І півріччя 

31. Придбання соди 
кальцинованої 

600 
кг 

Усі заклади освіти 10000.00 І півріччя 

 

      Відповідальність за виконання завдань Програми покладається на 
засновника закладів освіти – Баранівську міську раду та відділ освіти міської 
ради. 
9. Заходи Програми: 
1. Організація та проведення нарад, семінарів та тренінгів з питань організації 
харчування дітей в закладах освіти. 
2. Забезпечення функціонування їдалень та пришкільних буфетів у 
відповідності до вимог законодавства про безпечність харчових продуктів, а 
також асортименту, що там реалізується. 
3. Проведення моніторингових лабораторних досліджень води харчоблоків, 
що використовується для приготування страв, готових страв, змивів з об’єктів 



навколишнього середовища та столового і кухонного посуду, 
розроблювального інвентарю, обладнання харчоблоків, тощо. 
4. Впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на 
принципах системи управління безпечністю харчових продуктів. 
10. Очікувані результати виконання Програми: 

Виконання Програми дасть змогу: 

- забезпечити зміцнення здоров'я дітей, знизити рівень їх соматичної 
захворюваності, у т.ч. і хронічними хворобами, підвищити імунітет та рівень 
їх стресостійкості; 

- забезпечити гармонійний фізичний та психологічний розвиток дітей; 
- забезпечити профілактику виникнення та розповсюдження гострих кишкових 

інфекцій та харчових отруєнь в закладах освіти громади; 
- забезпечити дітей повноцінним збалансованим харчуванням. 
 

11. Термін проведення звітності: 

 Відповідно до мети та завдань, визначених Програмою, відділ освіти 
Баранівської міської ради та  Баранівське районне управління Головного 
управління Держпродспоживслужби в Житомирській області  подає 
інформацію сесії міської ради про хід виконання даної програми 1 раз в 
півріччя.



 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Програми «Дітям Баранівської  громади – безпечне та якісне харчування» 

на 2020 рік 

1 
Ініціатор 
розроблення 
програми 

Баранівське районне управління Головного 
управління Держпродспоживслужби в 
Житомирській області 

2 

Дата, номер і назва 
розпорядчого 
документа органу 
виконавчої влади про 
розроблення 
програми 

Розпорядження голови облдержадміністрації від 
13.11.19 р. 
№448 «Про затвердження Регіонального плану 
заходів щодо створення в закладах освіти належних 
умов для безпечного та якісного харчування дітей в 
Житомирській області на 2020-2025 роки» 

3 Розробник програми Відділ освіти Баранівської міської ради 

4 
Співрозробник 
програми 

Баранівське районне управління Головного 
управління Держпродспоживслужби в 
Житомирській області   

5 
Відповідальний 
виконавець програми 

 Відділ освіти Баранівської міської ради 

6 Учасники програми 

Відділ освіти і науки Баранівської міської ради  
Баранівське районне управління Головного 
управління Держпродспоживслужби в 
Житомирській області   

7 
Терміни реалізації 
програми 

2020рік 

8 

Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для 
реалізації 

750550 тис.грн. 

9 
Основні джерела 
фінансування 
програми 

Державний бюджет та бюджет Баранівської 
об’єднаної територіальної громади 

 

 

 

 

 



Очікувані показники продукту  програми 
 

«Дітям Баранівської громади -  безпечне та якісне харчування» на 2020 рік 
 

№ 
з/п 

Назва показника Одиниця 
виміру 

Вихідні дані на 
початок дії 
програми 

Очікуваний 
результат на 

31.12.2020 
року 

1. Кількість харчоблоків закладів 
осві- ти, в яких оздоблення 
виробничих приміщень не 
відповідає гігієнічним вимогам 

шт. 

3 
(Смолдирівська ЗОШ 

І-ІІІ ст., 
Глибочанська та 

Острожецька ЗОШ І-
ІІ ст.) 

0 

2. Заміна матеріально-застарілих 
джерел гарячого 
водопостачання. 

шт. 

3 
(Баранівський ліцей 
№1, Баранівський 

ліцей №2 ім. О. 
Сябрук, Баранівський 

ЗДО )  

0 

3. Кількість харчоблоків закладів 
осві- ти, в яких незадовільний 
стан водо- гінних мереж. 

шт. 

2 
(Кашперівська ЗОШ 
І-ІІІ ст., Острожецька 

ЗОШ І-ІІ ст.) 

0 

4. Кількість харчоблоків закладів 
осві- ти, які недостатньо 
забезпечені столовим та 
кухонним посудом, 
розроблювальним обладнанням 
та інвентарем 

шт. Всі заклади освіти 0 

5. Кількість харчоблоків закладів 
осві- ти,  які недостатньо 
забезпечені технологічним та 
холодильним обладнанням. шт. 

4 
(Баранівський ліцей 
№1, Баранівський 

ліцей №2 ім. О. 
Сябрук, Полянківська 

ЗОШ І-ІІІ ст., 
Полянківський ЗДО) 

0 

6. Покращення матеріально-
технічної бази харчоблоків 
(ремонти примі- щень). 

шт. 

3 
(Смолдирівська ЗОШ 

І-ІІІ ст., 
Глибочанська та 

Острожецька ЗОШ І-
ІІ ст.) 

0 

7. Забезпечення харчоблоків 
обладнанням та інвентарем. 

шт. Всі заклади освіти 0 

8. Забезпечення дотримання 
санітарно-гігієнічних та 
протиепідемічних режимів у 
харчоблоках. 

шт. Всі заклади освіти 0 

9. Кількість проб питної води, які 
не відповідають гігієнічним 
нормативам: 
-за мікробіологічними 
показниками; 

% 

 
 

24 
37 

 
 

20 
30 



-за санітарно-хімічними 
показниками 

10. Покращення якості харчування 
дітей: 
-зменшення кількості 
нестандартних проб готових 
страв за мікробіологіч- ними 
показниками для харчування 
дітей; 
-зменшення відхилень при 
дослідже- нні гігієнічних змивів; 
-зменшення кількості проб з 
відхиленнями по калорійності 
страв 

% 

 
10 
 
 
 

                    5 
 

12 

 
7 
 
 
 

            4 
 

10 

 

 

Секретар міської ради       О.В.Самчук 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
40 сесія 8 скликання 

 
12 лютого 2020 року                                                                   № 2848 
 
                                            
Про затвердження Програми  
розвитку та фінансової підтримки  
КНП «Баранівська ЦРЛ»  
Баранівської міської ради  
на 2020-2022 роки. 
 
       Відповідно до  статей 26, 60, 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
рішення 35 сесії 8 скликання від 01 жовтня 2019 року № 2226 «Про створення 
комунальногонекомерційного підприємства «Баранівська центральна районна лікарня» 
Баранівської міської ради шляхом перетворення Баранівської комунальної центральної 
районної лікарні», розглянувши подання КНП «Баранівська ЦРЛ», з метою забезпечення 
належного функціонування комунального некомерційного підприємства, зміцнення його 
матеріально-технічної бази, враховуючи рекомендації постійних комісій, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
 1. Затвердити  Програму розвитку та фінансової підтримки КНП «Баранівська ЦРЛ» 
Баранівської міської ради  на 2020-2022 роки (далі -Програма), що додається.    
 2. Відділу фінансів міської ради (Дем’янюк О.Ю. передбачити, в межах наявних 
фінансових ресурсів, кошти на реалізацію заходів Програми. 
  3. Рекомендувати Довбиській та Дубрівській об’єднаним територіальним громадам та 
Баранівській районній раді, Першотравенській та Кам’янобрідській селищним радам в межах 
наявних фінансових ресурсів,  передбачити кошти на реалізацію заходів Програми. 
 4. КНП «Баранівська ЦРЛ» Баранівської міської ради (Шатровський І.В.) забезпечити 
організацію виконання заходів Програми. 
     5. Координацію роботи з виконання цього рішення покласти на першого 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Кокітко Н.В.  
 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з итань планування, 
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.).  та постійну комісію 
з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту 
населення міської ради (Пашкевич А.А.) 
 
 
Міський голова                                                                             А.О.Душко                                   

                                               
 
 



                 ЗАТВЕРДЖЕНО 
        рішення 40  сесії 8 скликання Баранівської 
       міської ради  від 12.02.2020 р. № 2848 
 

   
   

ПРОГРАМА 
розвитку та фінансової підтримки  комунального некомерційного підприємства 

"Баранівська центральна районна лікарня" Баранівської міської ради 
на 2020 – 2022 роки 

  
ПАСПОРТ ПРОГРАМИ  

1. Ініціатор розроблення 
Програми 

Комунальне некомерційне підприємство "Баранівська 
центральна районна лікарня" Баранівської міської ради 

2. Розробник Програми Комунальне некомерційне підприємство "Баранівська 
центральна районна лікарня" Баранівської міської ради 

3. Відповідальний виконавець 
Програми 

Комунальне некомерційне підприємство "Баранівська 
центральна районна лікарня" Баранівської міської ради 

4. Учасники Програми Комунальне некомерційне підприємство "Баранівська 
центральна районна лікарня" Баранівська міська рада 

5. Термін реалізації Програми 2020-2022 роки 

6. Перелік бюджетів, які 
беруть участь у виконанні 
Програми 

Місцевий бюджет та інші кошти, не заборонені чиним 
законодавством 

7. Орієнтовний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
Програми 

В межах фінансових можливостей 

  
1.Загальні положення 

Комунальне некомерційне підприємство "Баранівська центральна районна лікарня" 
Баранівської міської ради створено за рішенням Баранівської міської ради (далі — Засновник) 
№2226 від 01.10.2019 року шляхом реорганізації (перетворення) Баранівської комунальної 
центральної районної лікарні та є її правонаступником. 
      Програма розроблена на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Бюджетного кодексу України 
та інших нормативно-правових актів. 
     У Програмі визначено цілі розвитку КНП "Баранівська центральна районна  лікарня" 
Баранівської міської ради.  
         Програмою визначено основні завдання, вирішення яких сприятимуть наданню 
кваліфікованої медичної допомоги мешканцям Баранівського району. 
       КНП "Баранівська центральна районна лікарня" Баранівської міської ради підзвітне і 
підконтрольне Засновнику. 



           Комунальне некомерційне підприємство "Баранівська центральна районна лікарня" 
Баранівської міської ради є самостійним господарюючим суб’єктом із статусом комунального 
некомерційного підприємства та наділено усіма правами юридичної особи, має самостійний 
баланс, здійснює фінансові операції через розрахунковий рахунок в Баранівському управлінні 
державної казначейської служби України в Житомирській області та розрахункові рахунки в 
установах банків. 
    Комунальне некомерційне підприємство "Баранівська центральна районна лікарня" 
Баранівської міської ради здійснює господарську некомерційну діяльність, яка не передбачає 
отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів та спрямовану на досягнення, 
збереження, зміцнення здоров'я населення та інші соціальні результати. 
     Дана Програма необхідна для стабільного функціонування комунального некомерційного 
підприємства  "Баранівська центральна районна лікарня" Баранівської міської ради, 
поліпшення матеріально – технічної бази та створення належних умов для розвитку вторинної 
медичної допомоги, покращення ефективності медичного обслуговування населення району. 
  

2. Опис проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма  
     Основним підходом до концепції реформування є створення належних відповідних умов 
надання якісної, своєчасної медичної допомоги. Покращення якості медичної допомоги 
можливо лише при впровадженні нових інноваційних методів лікування, закупівлі сучасного 
медичного обладнання та матеріальній мотивації праці медичних працівників. Досягнення 
даної мети можливо лише за умови раціонального використання наявних фінансових та 
кадрових ресурсів, консолідації бюджетів різних рівнів для оплати послуг, які будуть 
надаватися комунальним некомерційним підприємством "Баранівська центральна районна 
лікарня" Баранівської міської ради. В умовах переходу на нові умови фінансування, для 
забезпечення  повноцінного  функціонування комунального некомерційного підприємства 
"Баранівська центральна районна лікарня" Баранівської міської ради необхідні додаткові 
кошти для модернізації та зміцнення матеріально-технічної бази, закупівлі  діагностичного 
обладнання. Прийняття Програми фінансової підтримки  створює правові засади 
для  запровадження фінансування  за рахунок місцевих бюджетів. 
  

3.Мета Програми 
         Метою Програми є: 
-       збереження і поліпшення стану здоров’я населення району, підвищення якості надання 
вторинної медичної допомоги; 
-       забезпечення стабільної роботи КНП "Баранівська центральна районна лікарня" 
Баранівської міської ради відповідно до його функціонального призначення; 
-       забезпечення оплати праці з нарахуваннями, оплати комунальних послуг, оплати податків 
та інших поточних видатків; 
-      оновлення його матеріально-технічної бази; 
-      забезпечення надійності та безпеки експлуатації будівель підприємства; 
-  забезпечення створення оптимальних умов для покращення ефективності медичного 
обслуговування населення; 
-   проведення поточного та капітального ремонтів та здійснення належного утримання 
робочих місць. 
  
 
 



4.Завдання Програми  
     Фінансова допомога, передбачена цією Програмою, надається на виконання основних 
функцій комунального некомерційного підприємства "Баранівська центральна районна 
лікарня" Баранівської міської ради.  
         Виконання Програми здійснюється згідно затвердженого Плану заходів 
Програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Баранівська 
центральна районна лікарня» Баранівської міської ради   на 2020 - 2022 роки. 
  

5. Фінансова підтримка виконання Програми 
     Фінансова допомога, передбачена цією програмою надається: 

- на виконання основних функцій  комунального некомерційного підприємства «Баранівська 
центральна районна лікарня» Баранівської міської ради; 

- у вигляді  надання коштів громадським,благодійним, іншим організаціям, що співпрацюють 
із комунальним некомерційним підприємством «Баранівська центральна районна лікарня» 
Баранівської міської ради та Баранівською міською радою напряму й за умови включення їх 
до мережі отримувачів коштів  на підставі укладених договорів, меморандумів,інших 
організаційно-розпорядчих документів та взаємних гарантійних зобов’язань. 

     Виконання Програми здійснюється згідно затвердженого Плану заходів  районної програми 
фінансової підтримки  комунального некомерційного підприємства «Баранівська центральна 
районна лікарня» Баранівської міської ради  на 2020 -2022 роки зі змінами. 

6. Очікувані результати виконання Програми 
Реалізація Програми дасть змогу: 
-  забезпечти недопущення заборгованості з оплати праці з нарахуваннями, оплати 
комунальних послуг, оплати податків та інших поточних видатків; 
-  забезпечити стабільну роботу  КНП "Баранівська центральна районна лікарня" Баранівської 
міської ради; 
-  забезпечити оновлення матеріально-технічної бази закладу; 
-  забезпечити надійність та безпеку експлуатації будівлі підприємства; 
- забезпечити створення оптимальних умов для покращення ефективності медичного 
обслуговування населення. 

7. План заходів 
Програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства 

"Баранівська центральна районна лікарня»  
Баранівської міської ради    

на 2020 - 2022 роки 

№ 
з/п 

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

  
Перелік заходів програми 

Строк 
виконання 

заходу 

 Джерела 
фінансуван

ня 

Орієнтовні обсяги 
фінансування (вартість), 

тис. гривень 

2020 
рік 

2021 
рік 

2022рік 

1. Оплата праці з 
нарахуваннями 
на оплату праці 

1)Оплата посадових 
окладів, доплати і надбавки 
обов’язкового та 

2020-2022 
рр. 

Місцевий 
бюджет/ 
благодійні 

* * * 



стимулюючого характеру, 
індексація заробітної 
плати, матеріальна 
допомога на оздоровлення, 
інші види оплати праці; 
2)Сплата єдиного 
соціального внеску на 
загально-обов’язкове 
державне соціальне 
страхування 

кошти, 
кошти 
донорів,ін
ші джерела  

2. Придбання 
предметів, 
матеріалів, 

обладнання та 
інвентарю 

Придбання: 
1)Господарчих, 
будівельних, 
електротоварів та інших 
малоцінних предметів; 
2)Паливно-мастильних 
матеріалів, запчастин до 
транспортних засобів; 
3)М’якого та твердого 
інвентаря; 
4)Канцелярського та 
письмового приладдя, 
бланків, паперу, друкованої 
продукції; 
5)Інших товарів 

2020-2022 
рр. 

Місцевий 
бюджет/ 
благодійні 
кошти, 
кошти 
донорів,ін
ші джерела  

* * * 

3. Придбання 
медичного 
обладнання 

Забезпечення закладу 
медичним обладнанням, 
інструментарієм та 
комп’ютерною технікою 
згідно табеля матеріально- 
технічного оснащення  

2020-2022 Місцевий 
бюджет/ 
благодійні 
кошти, 
кошти 
донорів,ін
ші джерела  

* * * 

4. 

Придбання 
медикаментів та 
перев’язуваль-
них матеріалів 

Придбання: 
1)Лікарських засобів та 
перев’язувальних 
матеріалів; 
2)  Виробів медичного 
призначення; 
3)  Технічних засобів; 
4)Дезінфікуючих засобів та 
інше 

2020-2022 Місцевий 
бюджет/ 
благодійні 
кошти, 
кошти 
донорів,ін
ші джерела  

* * * 

5 
Продукти 

харчування 

1)  Придбання продуктів 
харчування; 
 

2020-2022 Місцевий 
бюджет/ 
благодійні 

* * * 



кошти, 
кошти 
донорів,ін
ші джерела  

6. Оплата 
комунальних 

послуг та 
енергоносіїв 

Оплата: 
1)Послуг теплопостачання; 
2)Послуг з водопостачання 
і водовідведення; 
3)Електроенергії; 
4)Інших енергоносіїв та 
комунальних послуг 

2020-2022 Місцевий 
бюджет/ 
благодійні 
кошти, 
кошти 
донорів,ін
ші джерела  

* * * 

7. Оплата послуг 
(крім 

комунальних) 

Оплата   послуг згідно 
заключених договорів 

2020-2022 Місцевий 
бюджет/ 
благодійні 
кошти, 
кошти 
донорів,ін
ші джерела  

* * * 

8. 

Оплата 
післядипломної 

підготовки 
(перепідготовки 

кадрів, 
відряджень) 

1)Підвищення кваліфікації 
кадрів; 
2)Участь у конференціях та 
семінарах; 
3)Навчання 
відповідальних: 
- за цивільний захист; 
- тендерного комітету; 
4)інше 

2020-2022 Місцевий 
бюджет/ 
благодійні 
кошти, 
кошти 
донорів,ін
ші джерела  

* * * 

9. Інші поточні 
видатки 

Сплата податків, зборів, 
обов’язкових платежів, 
штрафів, пені тощо 

2020-2022 Місцевий 
бюджет/ 
благодійні 
кошти, 
кошти 
донорів,ін
ші джерела  

* * * 

10. 
 

Капітальні 
видатки 

Закупівля автотранспорту 
Капітальний ремонт, 
реконструкція інших 
об’єктів тощо. 

2020-2022 Місцевий 
бюджет/ 
благодійні 
кошти, 
кошти 
донорів,ін
ші джерела  

* * * 



2020-2022 Місцевий 
бюджет/ 
благодійні 
кошти, 
кошти 
донорів,ін
ші джерела  

* * * 

11. Інші виплати 
населенню 

Пільгові рецепти згідно 
постанови КМУ від 
17.08.1998 року №1303 
«Про впорядкування 
безоплатного та пільгового 
відпуску лікарських засобів 
за рецептами лікарів у разі 
амбулаторного лікування 
окремих груп населення та 
за певними категоріями 
захворювань» (зі змінами). 

2020-2022 Місцевий 
бюджет/ 
благодійні 
кошти, 
кошти 
донорів,ін
ші джерела  

* * * 

12. Інші виплати 
населенню 

Пільгові рецепти згідно 
Постанови КМУ від 
23.03.2016 року №239 
«Деякі питання 
відшкодування вартості 
інсулінів» та наказу МОЗ 
від 23.12.2015 року №890 
«Про затвердження 
Положення про реєстр 
пацієнтів, які потребують 
інсулінотерапії». 

2020-2022 Місцевий 
бюджет/ 
благодійні 
кошти, 
кошти 
донорів,ін
ші джерела  

* * * 

13. Виплати пенсій 
та допомог 

Відшкодування пільгових 
пенсій 

2020-2022 Місцевий 
бюджет/ 
благодійні 
кошти, 
кошти 
донорів,ін
ші джерела  

* * * 

* В межах фінансових можливостей  
 
 

Секретар ради       О.В.Самчук 
 
 
 
 
 
 



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
40 сесія 8 скликання 

 
12 лютого  2020 року                                                                    № 2849 
 
Про погодження тарифів на платні медичні  
послуги, які будуть надаватися КНП 
 «Баранівська ЦРЛ» (без ПДВ) та 
затвердження максимального розміру  
рентабельності 
 
      У зв’язку з переходом  КНП «Баранівська ЦРЛ» Баранівської міської ради з 
01.04.2020р. до другого етапу медичної реформи, що передбачає   припинення  
фінансування лікарні за рахунок  медичної субвенції і її перехід на фінансування  
від оплати медичних послуг  та кількості наданих таких послуг за Програмою 
медичних гарантій, враховуючи реальну можливість кількісного надання 
медичних послуг населенню,  відповідно до ст.3 Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Постанови 
КМУ №1138 від 17.09.1996р. « Про затвердження переліку платних послуг, які 
надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих 
навчальних медичних закладах», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендацію постійної комісії з питань 
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада 
    
В И Р І Ш И Л А: 
 

 1. Погодити тарифи на платні медичні послуги, що надаватимуться КНП 
«Баранівська ЦРЛ» (без ПДВ), згідно додатку.  
 2. Затвердити максимальний розмір рентабельності  20%.  
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
(Кокітко Н.В.) та на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та 
соціально-економічного розвитку (Нечипорук Д.В.). 
 
Міський голова                                                                                  А.О. Душко 
 

 



           Додаток  
         до рішення 40-ї сесії 8 скликання 8 
         скликання Баранівської міської 
         ради від 12.02.2020 року №2849 
 

Тарифи на платні медичні послуги, що надаватимуться 
КНП "Баранівська ЦРЛ" (без ПДВ)  

№ 
п/п 

Назва послуги 

Ціна 
(без 

ПДВ), 
грн. 

Тариф до 
затвердження 

(без ПДВ), 
грн. 

1 Консультація та огляд лікарем-інфекціоністом 34,99 35,00 
2 Консультація та огляд лікарем-дерматовенерологом 30,57 31,00 
3 Консультація та огляд лікарем-кардіологом 35,28 35,00 
4 Консультація та огляд лікарем-офтальмологом 36,40 36,00 
5 Консультація та огляд лікарем-урологом 34,99 35,00 
6 Консультація та огляд лікарем-ендокринологом 29,73 30,00 
7 Консультація та огляд лікарем-терапевтом 32,22 32,00 
8 Консультація та огляд лікарем-онкологом 28,89 29,00 
9 Консультація та огляд лікарем-хірургом 37,23 37,00 

10 
Консультація та огляд лікарем-ортопедом-
травматологом 33,34 33,00 

11 Консультація та огляд лікарем-отоларингологом 29,45 30,00 
12 Консультація та огляд лікарем-невропатологом 33,34 33,00 
13 Консультація та огляд лікарем-психіатром 57,41 57,00 
14 Консультація та огляд лікарем акушер-гінекологом 50,75 51,00 
15 Консультація та огляд лікарем-наркологом 57,41 57,00 
16 Консультація та огляд лікарем-фтизіатром 79,18 79,00 

17 

Медичний огдяд для отримання посвідчення водія 
транспортних засобів та огляд для отримання дозволу 
на носіння зброї громадянами  281,52 280,00 

18 
Профілактичний медичний огляд при прийнятті на 
роботу 201,24 200,00 

19 Медичний огляд на особову медичну книжку 115,36 115,00 
20 Медичний огляд оформлення опіки 159,54 160,00 

21 
Рентгенографія органів грудної клітини оглядова в 
одній проекції 60,31 60,00 

22 
Рентгенографія органів грудної клітини оглядова у 
двох проекціях 80,49 80,00 

23 Рентгенографія черевної порожнини (оглядова) 80,49 80,00 

24 
Рентгенографія периферійних відділів кістяка та 
хребта в одній проекції 60,31 60,00 

25 
Рентгенографія периферійних відділів кістяка та 
хребта у двох проекціях 80,49 80,00 

26 Рентгенографія черепа у двох проекціях 73,16 73,00 
27 Рентгенографія колоносових пазух 47,67 48,00 
28 Рентгенографія висково-щелепного суглоба 67,85 68,00 



29 Рентгенографія нижньої щелепи 67,85 68,00 
30 Рентгенографія кісток носа 47,67 48,00 
31 Рентгенографія зубів 44,11 44,00 
32 Рентгенографія скроневої кістки 67,85 68,00 
33 Рентгенографія ключиці 47,67 48,00 
34 Рентгенографія ребер  73,16 73,00 
35 Рентгенографія грудного відділу хребта 80,49 80,00 
36 Функціональне дослідження хребта 100,67 101,00 
37 Рентгенографія кісток таза 60,31 60,00 
38 Урографія внутрішньовенна 181,41 181,00 

39 

Комплексне ультразвукове дослідження: 
печінка+жовчний міхур+жовчні 
протоки+підшлункова залоза+селезінка 111,85 112,00 

40 

Комплексне ультразвукове дослідження: 
нирки+надниркові залози+сечовий міхур з 
визначенням залишкової сечі+передміхурова залоза 111,85 112,00 

41 

Комплексне ультразвукове дослідження: 
нирки+надниркові залози+сечовий міхур з 
визначенням залишкової сечі+матка+яєчники 124,72 125,00 

42 
Комплексне ультразвукове дослідження: 
матка+яєчники 73,24 73,00 

43 
Інтравагінальне дослідження жіночих статевих 
органів 89,92 90,00 

44 Ультразвукове дослідження щитовидної залози 60,35 60,00 

45 
Ультразвукове дослідження молочних залоз (з двох 
сторін) 86,12 86,00 

46 Ультразвукове дослідження лімфатичних вузлів 47,48 48,00 
47 Ультразвукове дослідження плевральної порожнини 60,35 60,00 
48 Загальний білок сироватки крові 9,78 10,00 
49 Сечовина сироватки крові 13,02 13,00 
50 Креатинін сироватки крові 16,05 16,00 
51 Глюкоза крові 23,97 24,00 
52 Загальний холестерин сироватки крові 20,95 21,00 
53 Білірубін сироватки крові та його фракції 19,31 19,00 
54 Альфа-амілаза сироватки крові 62,92 63,00 
55 Сечова кислота сироватки крові 32,35 32,00 
56 АЛАТ сироватки крові  13,29 13,00 
57 АСАТ сироватки крові 14,65 15,00 
58 Хлориди сироватки крові 15,67 16,00 
59 Альбумін 17,27 17,00 
60 Вільний кальцій 41,55 42,00 
61 Калій 65,61 66,00 
62 Натрій 292,28 292,00 
63 С-реактивний білок кількісний метод 311,67 312,00 
64 РФ (напівкількісний) 24,37 24,00 
65 АСЛО (напівкількісний) 24,37 24,00 



66 Група крові та Rh належність 33,49 33,00 
67 Антитіла до ВІЛ (швидкий тест) 63,20 63,00 

68 
Реакція мікропреципітації (РМП) з кардіоліпіновим 
антигеном 27,21 27,00 

69 Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою 43,15 43,00 
70 Тромбоцити 24,18 24,00 
71 Гематокрит 13,32 13,00 
72 Антитіла до гепатиту В (швидкий тест) 90,00 90,00 
73 Антитіла до гепатиту С (швидкий тест) 66,36 66,00 
74 Загальний аналіз сечі 28,44 28,00 
75 Д-димер-тест 170,59 171,00 
76 Ацетон сечі 13,21 13,00 
77 Аналіз сечі на наявність глюкози 11,45 11,00 
78 Дослідження спинномозкової рідини 58,08 58,00 
79 Дослідження ексудатів та трансудатів 58,05 58,00 
80 МНВ (міжнародне нормалізоване відношення) 49,82 50,00 
81 Коагулограма (ТЧ, АПТЧ, МНВ, фібриноген) 103,79 104,00 
82 Швидкий тест на тропонін 65,19 65,00 
83 Аналіз калу на яйця глистів 22,15 22,00 
84 Копрограма 35,50 36,00 
85 Аналіз калу на приховану кров 10,89 11,00 
86 Загальний аналіз мокротиння 26,78 27,00 

87 
Аналіз мокротиння та інших біологічних рідин на 
КСП 34,37 34,00 

88 Дослідження виділень зі статевих шляхів 13,77 14,00 
89 Дослідження сечі на жовчні пігменти 12,51 13,00 
90 Діастаза сечі 33,43 33,00 

91 
Визначення неповних Rh-антитіл (без визначення 
титру) 50,04 50,00 

92 
Визначення неповних Rh-антитіл (з визначенням 
титру) 83,66 84,00 

93 Аналіз сечі за Нечипопенком 26,31 26,00 
94 Аналіз сечі за Зимницьким 19,81 20,00 
95 Дослідження зішкрібу на яйця гостриків 13,29 13,00 
96 Тривалість кровотечі (за Дюке) 13,29 13,00 
97 Час згортання цільної крові 19,81 20,00 

 
 
Секретар ради        О.В.Самчук                                   
 

 


